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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 
1970. ÉVFOLYAM
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PEÉRY REZSŐ 
Alkotó öregség1 

Márai Sándor: Napló (1958–1967), az író kiadása, Róma 1968, 216 lap 
 
Az igénytelen, sötétszürke borítólapon a kötet címe: Napló (1958–1967), 
majd az impresszum helyén a lakonikus közlés, amelyet magyar olvasó-
nak nehéz megütközés és bűntudat nélkül tudomásul vennie: „az író ki-
adása”. 

Mielőtt a kötet német vagy olasz fordítása valamely nagy kiadó gon-
dozásában elénk nem kerül, kénytelenek vagyunk megbarátkozni a hely-
zetjelentéssel: ha könyvét anyanyelvén kívánja megjelentetni egy 
Európaszerte ismert, megbecsült nevű író, nem kell attól tartania, hogy 
egymással versengő kiadók tépik ki a kéziratot kezéből. 

Ezen a fájdalmas áron, de mégis új Márai–kötetet kaptunk, jelzést és 
tanúságtételt arról, hogy az író kitűnően állja a versenyt az esztendőkkel. 
A Napló újból meghökkentő, gondolkodásra és ellenkezésre késztető, 
felzaklató, elgyönyörködtető, zsongító és provokáló olvasmány; azzal a 
többlettel, hogy az író most öregkorának durcás magányát, szókimondó 
gátlástalanságát, tapasztalatát és bölcsességét aknázza ki alkotótevékeny-
sége számára. Ama nagy–nagy magány légkörét, amelyet az emigráció 
teremt a szellemi ember körül. 

A Napló-ban sorsával és helyzetével számot vetvén, Márai szembeszáll 
azzal a közkeletű vélekedéssel, hogy „csak az otthon ad kedvet és erőt az 
íráshoz”, idegenben az írónak tehát előbb–utóbb el kell sorvadnia. Az 
idegenség, az óceáni közöny, ami vele jár, a magány – mondja – nemcsak 
veszély, hanem stimulus is az igazi író számára, akinek a helyzetét a húsz 
esztendeje emigrációban élő Márai emígy határozza meg: 

„Az igazság, hogy az író csak anyanyelvén tudja teljesen, feltétlenül 
kifejezni magát. Az emigrációba úgy viszi el az anyanyelvet, mint vala-
milyen titkos szerződést, ami életének értelme, amit ruhája bélésébe rejtve 
ment át az idegenbe. És ott megőrzi, minden áron, minden módon... mert 
különben nem tud írni, csak dadog. És az is igaz, hogy idegenben sok író 
nem tudja megőrizni a magával hozott mágikus tudatot, az anyanyelvet, 
mert az emigrációk kis ghettoiban sok író nyelve el-ghettosodik ... ahogy 
az otthonmaradott írók némelyikének nyelve a hidegháborús atmoszférá-
ban el–jasszosodott. De vannak nagy példák: Turgenyev, mint Joyce, 

                                                           
1 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 1. számában. 
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Ezra Pound, mint Lawrence, Thomas Mann és még sokan: idegen nyelv-
területen, az anyanyelv atmoszféráján kívül megőrizték a nyelvi öntudatot 
és teljes értékű műveket alkottak. író számára ez a legnagyobb erőfeszí-
tés, de nem lehetetlen.” 

A Napló ismét és folytatólagosan azokról a tájbeli, szellemi és társa-
dalmi impulzusokról ad számot, amelyek az Amerika és Európa között 
vándorló írót érik; a változásról, amely a nyugati világban erősebb, mint 
Kelet–Európában, az új társadalmi korszakról, amely elsőízben juttat jo-
gokat és jólétet százmillióknak, egyben felveti az emberi élet céljának és 
értelmének kérdését az anyagi jólét szintjén, a félelemben fogant civilizá-
ció jövőjének gondját, s az emberét, akinek időre és műveltségre lenne 
szüksége, hogy maga is felemelkedjék arra a szintre, amelyet műve, a 
technikai fejlődés elért. 

A tér és az idő távlatát és mélyeit a kontinensközi légijárat gépeinek 
ablakából, vagy könyvtárszobája magányából itt számkivetett magyar író 
szemléli, aki szellemi monológja közben a maga portréján is dolgozik. A 
könyv egyik visszatérő motívuma: a hűség azokhoz az erkölcsi és szelle-
mi értékekhez, amelyeket az író az otthontól, az ifjúságtól, a magyar tör-
ténelmi tapasztalattól, a magyar irodalom, zene és képzőművészet meste-
reitől kapott. A dogmáktól és filozófiai szempontoktól független, szabad 
és gyakorlatias tájékozódás, a „dolgot magát” vizsgáló realizmus és empi-
rizmus, a tudóskodó nyelvi fátyol táncot mellőző kritikai szemlélet: ezt 
érzem hűsége legfontosabb hozamának. Babits és Kosztolányi nézték így 
a világot, ezzel a szinte pásztori, vizslató realizmussal, ezzel a szókimon-
dó bátorsággal. 

A sorok mögött sokszor másról van szó, nemcsupán a bűvös és félel-
mes világ jelenségeiről: arról, hogy lehet méltósággal és emberséggel 
elviselni a magányt, a számkivetést, az emigrációt. 

Sokszor esik szó az író és nemzet viszonyáról ebben a könyvben, 
amelynek szerzője húsz esztendő és egy más kontinens távlatából néz 
ifjúsága, néz vissza nemzete felé, s tudatosítja magában, hogy egy rokon-
talan és magárahagyott, történelmi földcsuszamlásoktól megpróbált és 
elalélt kis nép fia. 

Kassai patrícius sarj – nem érez, hogyan is érezhet honvágyat az iránt, 
amit ma hazájának neveznek. Hiszen a haza, Kosztolányi és Ady, Mik-
száth és Madách, Jókai és Jósika szülőföldje ama ma már csak emléke-
inkben létező másik Magyarország, amelyet elpusztított, átformált az 
1914–el ránk köszöntő történelmi katasztrófa. 
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„Az ablak előtt – jegyzi fel Zürichben – a sebesfolyású hegyifolyó, a 
Limmat. Éjjel ismerősen csobog, mint a Hernád Kassán. Nemcsak a he-
gyekből, az időből is érkezik .. .” 

A honvágy – minden olyan nép fiának honvágya – amelyet a mélység-
be szállni késztetett a történelem –, nem valamely tér, hanem az elszállt 
idő, az elvesztett gyermekkori napfény irányába fordítja az arcot, a visz-
szahozhatatlan felett érzett fájdalommal szembesít. 

Márai Napló-jának búvópatak–szerű motívuma ez az immár helyre-
hozhatatlan, ez az immár jóvátehetetlen pusztulás feletti mélabú. Annak 
tudatosítása, hogy a folyamat, amelyet közben átéltünk, akár életünk ma-
ga: visszafordíthatatlan. 

„Névnap: hajnalba nyúló névnapok a kassai ház oszlopos, kandallós 
ebédlőjében: cigánnyal. Ez volt a Történelem!” 

New York-i lakásán réved erre vissza az író és a felismerés egyben 
számvetés is a múlttal. Realista, gyógyító számvetés! 

Ez volt a történelem; ez volt, ami lezárult és elmúlt. Hanem ami nem 
múlt el, hanem ma is elkíséri a szemlélőt, az érzés, hogy a nép, amelynek 
tapasztalatát és emlékeit hordozza, létszáma és rokontalansága okán az 
elfelejtettek és mellőzöttek, a „futottak még” kategóriájába tartozik. 

A madridi Escorialban barangolva is erre kell eszmélnie: 
„A pincében, a márvány–ládákban, a Bourbon- és Habsburg–csontok 

liliomos raktárában Mária magyar királynő olyan magányos, mint egy 
szegény rokon, akit meghívtak, de az előkelő rokonság nem törődik vele: 
a csontok kosarat árulnak.” 

Szembe kell néznünk ezzel az alapvető tapasztalattal, pátosz és elfo-
gultság nélkül kell tudomásul vennünk, szerényen és megbékélten, hogy a 
szegény rokonnak: ez a sorsa a világban. 

Ez az érzés kíséri az embert, ha magyar, Nyugat–Európában s az Újvi-
lágban; de elkíséri vigasz is: a magyar irodalomé. Márai könyve, a meg-
megújuló felfedezés és elragadtatás gyönyörűségével szól erről. Amit 
Krúdy hevenyészett irodalmi karcolatairól ír, azt az ő vázlatkönyvének 
apró irodalomtörténeti remekléseire is vonatkoztathatjuk: sokszor jobban 
telibe talál vele, mint a tudós elemzés. Jókai nagyságának titkáról, a Zord 
Idők erejéről és aktualitásáról, Krúdy hasonlatairól, Babitsról, Szabó Lő-
rincről írt sorai mind megannyi telitalálat. 

A San Francisco és Nápoly, New York és Zürich között útban lévő író 
legnagyobb élménye: Arany János, aki annál jelentősebbnek tűnik fel, 
minél nagyobb távolságból, minél érettebb fővel térünk vissza hozzá. 
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Művészetének szenzuális varázslatát a mesterember értő gyönyörködésé-
vel szemléli. 

A finom miniatűröket a Napló-ban szarkasztikusán éles, szókimondó 
bírálat váltja fel: az eredendően nonkonformista ember, a méltósággal 
öregedni tudó író jólesően derűs, nyílt szava azokról a társadalmi és szel-
lemi tüneményekről, amelyekkel nem tud, nem kíván azonosodni, a hazai 
jelenségekhez fűzött kommentár, az önérzetében megbántott közép–
európai polgár perelése, szembeszállása a világmegváltás ürügyén világ-
hódításra törekvő dogmával, a racionalista vitája a hittételekkel, amelyek-
nek bűvöletéből bátorság nélkül nem lehet szabadulni. Ebben is magyar 
író maradt: tudja, hogy idekünn elsősorban azt kell elmondanunk, amit 
odahaza semmiképpen sem szabad és semmiképpen nem lehet. 

Márai itt egy lényeges tapasztalattal többet tud, mint azok a nyugati 
írótársai, akik a nyugati világot a nyugati világ perspektívájából ítélik 
meg. A teljes képhez, a teljes arányhoz csak globális tapasztalat juttat: az 
a felismerés, hogy a nyugati társadalom válságtünetei alighanem azok a 
jelenségek, amelyeket Kelet–Európa nyilván csak évtizedek múlva fog 
megismerni, ha a műszaki nagyipari fejlődés ott is jólétet juttat majd a 
százmillióknak. 

„A vád a pesszimizmus. A nyugati „polgári” szellemiség pesszimista . 
. . A vád ... a nyugati regények, filmek és színdarabok anarchikus célta-
lansága, a mániás, depressziós pesszimizmus. Nemcsak kommunisták 
szajkolják ezt a vádat. Alkotó szellemű emberek, akik a kommunista–
konformista rendszer kényszerzubbonyában sínylődnek, rezignál tan álla-
pítják meg, hogy Nyugaton vannak tehetségek, de nincsenek nagy művek. 
Nehéz ellentmondani. Valószínű, hogy a Nyugat és a Kelet szellemi fej-
lődésének ritmusa nem párhuzamos: ahogy a társadalmi fejlődés fázisrit-
musa is másféle. Nyugaton, a technikai forradalomnak ebben a fázisában 
a fejlődés túlhaladta a tömegélet általános életszínvonalának normáját. 
Elkövetkezett az idő, amikor a művész a realitáson túl az irreálisnak is 
formát akar adni.” 

Udvarias, türelmes, konciliáns hang ez a kelet–nyugati vitában. Ezt a 
toleranciát akkor váltja fel csontig ható, szarkasztikus realizmus, amidőn 
az író, bolyongás közben az új társadalmi vallás ügyeskedő vámszedőivel 
találkozik. Mihelyt a társutas és kollaboráns szakmai fogásait kell meg-
ítélnie. Itt Márai következetes hűséget tanúsít a klasszikus polgári iroda-
lom ama hagyománya iránt, amelyet a marxista szaknyelv kritikai realiz-
musnak nevez. 
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A Napló-t sajátosan bűvölő hatású olvasmánnyá persze nemcsak az el-
fogulatlanul dörmögő, gúnyos–bölcsen zsörtölődő, a dolgokat nevükön 
szólító realizmus teszi, nemcsak a fáradhatatlan szellemi éberség és nyug-
talanság, hanem vele és előtte Márai mind az öt érzékünket mozgósító, 
leíró és elevenítő képessége. Van min próbálni ezt a készséget, a megele-
venítő szavak feletti hatalmát: könyve első részében hatalmas távolságo-
kat átívelő autóutakról számol be; kaliforniai, mexikói, délnyugat ameri-
kai tájak és városok színei váltják egymást, írói vázlatkönyve pedig a 
csendes–óceáni part varázsáról ad számot. 

A Napló egy helyén Márai nyugodt, derűs szavakkal elmélkedik az író 
és az öregkor viszonyáról. Arról szól, hogy az alkotó tehetségű ember 
éppen az öregségben talál ösztönzést s leli meg munkája mélyebb, vagy 
magasabb értelmét... 

A hazájától húsz éve távol élő író naplója újabb, meggyőző bizonyság 
a tétel érvényéről. 
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ALBERT PÁL 
Indulat és látomás2 

Siklós István: ember5húrral, Szepsi Csombor Kör, London 1968, 96 lap 
 
Évek óta, egyre fokozódó érdeklődéssel, növekvő csendes elismeréssel 
figyeltük a Londonban élő költő, Siklós István öntörvényű fejlődését; s 
most, a szembesítésre és összevetésre is feljogosító első kötete láttán úgy 
érezzük, vállalhatjuk előlegezett olvasói bizalmunkat. Siklós nemzedéké-
nek – némelyek leszűkítő, megosztó, válaszfalakat emelő megfogalmazá-
sában: az „ötvenhatosoknak”, a magunkéban: egyszerűen a külhonban ki 
terebélyesedett harmincasoknak s idestova negyveneseknek – egyik leg-
eredetibb tehetsége. Elég felütni a már elhunyt polihisztor, Juhász Vilmos 
és a még köztünk járó tudós Gömöri György általában értő ízléssel és 
körültekintéssel szerkesztett nemzedéki antológiáját, a tavaly megjelent 
Új égtájakat (amelynek csak azt tudnánk komolyabb vétkéül felróni, hogy 
– ha legjobb produktumával is – helyet szorított féltekénk 
Vácimihályának, az okoskodó tanköltészet kehes iskolaszolgájának, meg-
feledkezett viszont a nemzedék kiemelkedő, összmagyar viszonylatban is 
előkelő helyre méltó poétájáról, Csokits Jánosról és az enigmatikus hall-
gatásában is súllyal jelenlévő Tóth Z. Lászlóról), hogy meggyőződjünk: 
akad Siklósnál kiforrottabb, a formát a legjobb Nyugatosok biztonságával 
kezelő költő vagy olyan, aki a „modernizmus” érdekében, egy elképzelt 
magyar költészet és nyelv már–már megható, csak az áttörés érdemére 
pályázó szolgálatában egyre makacsabbul vállalja a kísérletezés és a 
meghonosítás késve jutalmazott mártíromságát; akad, aki talán tüstént 
magasabbról indult; aki fürge gondolatiságot és friss lírát, iróniával kezelt 
hagyományt és modern világképet: egy lényegesen szélesebb skálát az 
ihlet és az evidencia bizonyosságával fog össze; akad, ki kusza nézeteiért 
ösztönös hallásával, mélyen gyökerező nyelvérzékével kárpótol, s olyan 
is, ki iskolázottságának meg groteszk képzelőerejének hitelét időnként 
kusza nézeteivel rombolja le; s persze nem egy, aki elsőre s talán túlságo-
san könnyen is élvezhető és értékelhető, de akit hétköznapi gondjaink és 
örömeink, erkölcsi háborgásaink, sorson–történelmen bánkódásunk köze-
pette azért mindig találóan idézhetünk; nem sokan vannak viszont, akik-
nek hangja oly telt zengésűen egyéni, oly félreismerhetetlen, világa oly 
látomásos és egységes, költői elhivatottsága oly meggyőző lenne. 

                                                           
2 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 1. számában. 



 

14 

Ez a határozott, egyéni hang meg a küldetésként felfogott költő–szerep 
magabiztos követelése persze Siklós esetében sem jelent gyökértelensé-
get, építkezést a semmiből, újrakezdést a tabula rasa erőszakos mozdulata 
után; s még csak azt sem, hogy ez a költészet, kinek–kinek ízlése szerint, 
nem sodor salakot is. A hatások közül önjellemzésében kettőt maga is 
fölemleget: a hindu bölcseletét és a szórvány–fordításokban is bemutatott 
modern angol–amerikai költészetét. Az elsőnek köszönheti – amennyiben 
ezt a laikus elme megállapíthatja – néhány képzőművészeti ábrázolást 
követő képét s még inkább lényegkereső spiritualitását, a mikrokozmosz 
és makrokozmosz egységéről, az öröklétbe emelt jelenségekről illetve a 
szakadatlan alakváltozásról vallott nézeteit; az utóbbinak: a gondolati, 
grammatikai és képi megszakításokat–átjátszásokat, a metaforára nyíló 
vagy abba átindázó metaforát meg esetleg néhány tipográfiai fogást: sza-
bad központozást, kisbetűs vagy zárójeles címet, folyószövegbe útjelző 
póznaként letűzött számokat, a két taggal egybeírt, de nagybetűvel kiugra-
tott kötőszót (S, éS), amelynek használata eléggé következetes ahhoz, 
hogy higgyük: nem a feltűnést kereső modorosságnak, de füstölgő, sister-
gő, bibliás szövegmondásnak, szorosabb, nemcsak párosítást, de szinte 
biológiai egységet, barokkos burjánzást, metamorfózist feltételező kap-
csolásnak jele. Mind a hindu bölcselet szemlélete, mind a tipográfiával is 
tükrözött lélegzetvétel Siklósnak oly belsőből jövő sajátja, hogy ösztönző 
példa, bűvölet nélkül is fölfedezhette volna mindkettőt; mint ahogy 
dzsungel–vágya, hímcsörtetése (rettenetesen mint a vadállat), fenyegető, 
komor jóslatokba bocsátkozó kedélye, látomásos szenvedése is csak ro-
kon Adyéval. Az alkatot – és a költői alkatot – már idegenebbnek érezzük 
Weöresétől, aki előtt pedig verssel is tiszteleg, s akit nemcsak fátyol–
lebbentő mozdulatában, epigrammatikus filozófiai tanácsaiban, de népi 
szürrealizmusában, groteszk táncdalaiban, dülöngélőiben, játékos (gyer-
mek)verseiben is szívesen követ. Találkozhatunk még persze egy vagy 
két józsefattilás fordulattal, Babits–idézettel (Indus/tálnak dőlnek éhes 
kések), ritmus–átvétellel, tudatos Danaida–variációval (lenn a földi 
lenniségben), de a költői nyelv szempontjából ennél jóval fontosabbnak 
hisszük a régi magyar irodalom vérbe fölszívódott hatását: Balassiét, 
Bornemisszáét, Rimayét, a bibliás–zsoltáros reformációét (uram, termé-
kenyíts temérdek türelmeddel), sőt a népköltészetét és a virágénekekét. 

Persze, ahogy – megemésztett – hatás, úgy nincs néhány szeplő nélkül 
sem Siklós költészete. Egyéni – s némelyek szerint már–már egyénieske-
dő – szóhasználata, az írás hevében képlékenyen alakított, görcsösen haj-
lított, a bontakozó látomást izgatottan követő mondatba belegyűrt szóle-
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leményei és szó–ferdítései, szokatlanabb – vagy talán olykor tájnyelvből, 
nyelvemlékből kölcsönzött vonzatai, ragozott alakjai, igekötői nem egy-
szer az értelmet árnyalva, az eredeti jelentést kibillentve, megkettőzve 
szerencsések; néha viszont, főképp a Siklós–szövegekkel még csak is-
merkedő olvasó szemében, feleslegesen eredetieskedők. Hasonlót mond-
hatunk el a korai korszak néhány modorosán túlhajtott, bonyolult s végül 
is a megértést akadályozó képéről. Ami másutt Siklós érdeme – többszö-
rös kapcsolás egy szóképen belül, szemléleti tömörítés, kép átfordítása 
újabb képbe –, ilyen esetekben még a türelmes szövegmagyarázót is za-
varba hozza. Mert ha nem is képzavar, de többletet alig nyújtó zsúfoltság 
az ilyen: 

„… a szó is csak színtelen barlang: 
 láthatatlan bont éScsepkösípokat emel, öntestivel,  
míg forrongó tort kever a kitépett nyelv  
7élű késivel a csillagfoltokba zárt alaktalan  
tömeg görcsibenSmint higanygömb liheg–kiáltÉs  
kaccsain kúszva egyetlen pontra emlékezik.” 
 

Vagy mit mondjunk erről a képről: 
 

„a kert merev éSmeztelen szerkezet  
éSszemem erein tapadván fujtat  
az áttetsző lapok tüdeje”? 

 
De nem értjük – egy példa a több közül – a „papíron bőrkanyaros 

nyom” kifejezést sem; nem tartjuk sikerültnek az efféle fordulatot: „még 
sűllyedő nyelvem hazamenőkre kolompol”. Mindenesetre megnyugtató: 
ahogy a kötetben előre haladunk, az esetlenségek, kihívó, nyakatekert 
képek száma csökken: Siklós a bonyolultságot megtanulta úgy kifejezni, 
hogy képe szemléletes is marad, nem bicsaklik meg rajta az értelmet kuta-
tó elme, a folytonosságot követő érzékenység. 

Siklós költészetének magját fokozatosan közelítve ezután így kérdez-
hetnénk: hány húron játszik Orfeusz, miből építi világát az öt érzékszerv 
húrján megpendülő ember? Legkevésbé talán még életrajzi elemekből, 
földrajzilag lokalizálható emlékekből, a hétköznapok anekdotájából. A 
magyar vidék és Erdély képe, közvetlen emlékként vagy csak irodalmi 
motívumként, még itt–ott fölvillan verseiben (cincogó húr, duda, kulacs 
és bocskor, tülkös szütyő meg lebencsleves, faluvég, grádicsos templom és 
fejkendős öregasszony); a szülővárosra, Budapestre viszont, hol ifjúsága 
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egy részét is tölthette, láthatólag semmi nem utal; s a számkivetett sorsra, 
még az új pátriában, Londonban, a „dagadterű lüktető városban” szerzett 
mindennapos tapasztalataira is csak néhány megjegyzésből következtet-
hetünk („éSalattam20láb mélyben/mint csuszamlás a földalatti jár”; „már 
nincsen jelentése a szavaknak a legkomolyabbak is' színtelen keverékké 
válnak ha kiköpik gépekSelektromos/agyak szakszerű rendszerré terelik 
azokat”). S még a versben megvallott szerelem sem mindig érzéki–
érzelmes, változatos epizódéi párkeresés: szorongóbb és távolabbi, elvon-
tabb vágy inkább a betöltendő keret, a hibátlan forma, az elfogadó, meg-
tartó, létet és ént igazoló bizonyosság után; s a Kedves, ha megjelenik, 
istennő lesz, a végtelen tökély, a mindenség princípiuma vagy az agy 
mészkőfalába vésett, örökkévalóságnak rendelt szobor: 

 
„ … agyamnak mészkőfalán 
már égő emlékezetben 
feszül testednek képzelt vonala 
a napszakokkal arcod változása 
hajadnak álomízű tornya 
ott ím a mészbe szívódva–elmosódva 
hasadnak hármas halma 
a hullámok barna foltja már fehér 
egyik kezedben ujjadnak ívén meglapulva 
méheknek áttetsző szárnya van 
másik kezednek5ujja vízsugár 
sArcodnak félbemetszett tekintetéből 
kétség tajtéka patakzik”. 

 
De Siklósnak hangneme sem váltakozó alkalmakhoz igazodó: az érzé-

kenységében öthúrú ember költőként valójában csak két húron játszik. Az 
egyik, a bartóki Medvetánc ütemére, a népi szürrealizmusé, a weöresi 
Magyar Etűdöké, Sára–kisfilmeké (zarándoklás kicsi jézushoz; farkasfejű 
duda szól stb.); s bár kár lenne, ha ez a dallam végképp elhallgatna, nem 
ezt tartanánk a legeredetibbnek. A másik dallam, s már nem is cincogó 
hegedű húrján, tréfásan bumfordi dudaszóval, de nagyzenekarra: az indu-
latos próféciák, inkantációk, drámai, kozmikus látomások hömpölygő–
vonagló, fortissimóban tartott dallama. 

Mert Siklós költészete, legerősebb pillanataiban elsősorban egy hang: 
az önmagát, felebarátját, a társadalmat, a világot, nem egyszer egy nehe-
zen meghatározható személyt megszólító, a feladat szorongásos kénysze-
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rétől szabadulni nem tudó vagy – „tedd vaddá magad” – önajzó, rejtélyes 
szentenciákat, feddést, komor példázódásokat megfogalmazó indulatos és 
szilaj hang. Siklós képeinek jelentős hányada az emberi testre vonatkozik, 
s ezekből is számos visszhangos veremre, kongó barlangra, parázsló üreg-
re: a szájra, a torokra (égő torok; szám tikkadt, parázsló kupolája; forrás 
katlana torkod; komor nyelv padlata; harsogó homok fogad alatt; sípolva 
zengő fogsor; csatornatorkú szikla vizet nyelve, vizet okádva). Ebből a 
torokból, a fejvételre váró Szent János kútjából szakad fel a szó: hol pré-
dikátori intésre („úgy ám birka vágyol csak”; „mert mik vagyunk most, ha 
nem fülbemászóbogár, / mert mik vagyunk: / szájtépőkSbablahadarék 
szófeje / cafatos csonkaságban, bizony medve karikán vagyunk”), hol 
jajongó panaszra („hasadna torka vijjogó panaszra / hangszála oszlopolt 
szögszemű kerítés”), hol pedig a borzalom, az időtlen látomás megneve-
zésére: 

„íme így vagyok mint zátonyra zökkent  
karóba döfve mint a báb 
 a növő borzadályt kántálni kezdem  
hogy evezzem magam el–tovább  
fogam csattogó betűk otthona 
 dobhártyám imám temploma  
sHogy ígyen vesznem ne kellene  
magamnak váló dörgő ellene.” 

 
Az ostorozó, profetikus hangot hallva, évszázados vagy évezredes ha-

gyomány alapján morális, sőt közéleti költészetet is várhatnánk Siklóstól. 
A vádaskodás indulatát azonban ritkán követi nála a vétkek pontos, egyér-
telmű felsorolása: annak megnevezése, prédikátorával egyetemben miben 
is bűnös ez a gyarló emberiség. Ahogy Siklós lírája nem anekdotikusan 
önéletrajzi vagy naplószerűen vallva szentimentális, épp úgy, csak ritka 
perceiben, utalásaiban politikai, horzsolható igényességében morális. S 
még kevésbé az okoskodás ismérveivel rendelkező intellektuális költészet 
ez: képeinek burjánzása akkor kezdődik, amikor az „értelem ritkul–
akadozik” s „az agy is csak úgy kelepelhet / mint tűre tűzött lepkeszárny”, 
amikor „a gondolat szeli forgó térségeit / látomás szúrja át és semmi nem 
segít” s „atomjaidban / izzasztva kereng az éh, sebesebben / mintsem el-
méd forgatván követhetnéd”: amikor a költő „az érthetetlenség / ketrece 
csonkán üvöltöz”. 

Siklós indulatos költészete, mintegy a Füst Milán–i fogalompárt iga-
zolva, lényegében látomásos és kozmikus költészet, amelynek építőanya-
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ga az elemek, a Víz, a Tűz, a Lég, a Föld, az ásványi, a növényi, az állati 
rend (ez utóbbi oly gyakorisággal, hogy irodalmi hagyományból kölcsön-
zött vagy természetben megfigyelt bestiáriuma – vadállatai, medvéi, bi-
kái, bivalyai, lovai és farkasai, kígyói, kétéltűi, varangyai, pikkelyes halai 
és férgei, sirályai és darazsai – külön elmefuttatást is megérdemelne), 
végül pedig az öt érzékszerv hangszekrénye, az emberi test, amelynek 
föltérképezését, metaforikus lehetőségeinek kiaknázását Siklós soha meg 
nem unja. Bár a föltérképezés nem is pontos kifejezés, mert az em-
ber5húrral szerzője nem statikus világot szemlélő, leltározó, s még csak 
nem is névadó, névvel fogalom–létre keltő költő. Meglehet, hogy gyakor-
ta sejtetett morális tartása a tiszta kategóriákat, a szigorú, kemény körvo-
nalakat, az elhatárolható formákat, az önmagukkal azonos súlyos tömbö-
ket követelné a világtól; s ezt várná el a nyelvtől is: „nincs oldata a szó-
nak, csak tömbanyaga”. A nyelv azonban, a burjánzó metaforákkal élő 
költői nyelv állandó viszonyítás, mozgás, alakváltozás, hiszen a Siklós 
gyakorlatára oly jellemző kettős vegyértékű, hangulatilag és nyelvtanilag 
két irányban is kapcsolható, az alárendelés értelmezését, kifejtését vagy 
szűkítését a mellérendelés azonosításával helyettesítő, előző képet más 
regiszterbe fordító és önálló életre kelő képnek kiindulásul szolgáló meta-
fora lényegében a metamorfózis székhelye is; s egyetlen, örökös meta-
morfózis a világ, a mindenség is, melynek igézett vagy szenvedő tanúja a 
költő. Mozgás és változás egyszerűen az évszakok váltakozása, mert Sik-
lós mindig az átmenet pillanatát ragadja meg, őszből télbe (lötyögő már 
az avar), fagyásból olvadásba (emberek verik hóharmat jegét); mozgás az 
anyag halmazállapot–változása, a füstölő vízé, az ömlő fémé, a láposodó, 
gombásodó, penészedő testé, a cserzett, pácolt, bomló biológiai lényé. 
Épp így alakváltozás forrása az állandó viszonyítás: a test és a külvilág, a 
„kozmikus setét” és a „szűkölő sejtek”, a mikrokozmosz és a makrokoz-
mosz egyezésének keresése, olykor azonosítása. Az antropomorfizmus 
persze a költészetnek minden időkben kedvelt eszköze volt, Siklósra csak 
az eljárás gyakorisága, majdhogynem általánossá tétele jellemző: hol em-
beri testrész alakjában mutatkozik a világ; hol az öt érzékszervvel erősza-
kos szimbiózisra lépve ég a pupillára és a bőrbe, tapad hangszálra, dob-
hártyára, tapintó ujj begyére, patakzik át az orr s a gége csatornáján; hol 
pedig, gigantikussá nagyított képben az ember–arcú istenség, a türelmes 
Gulliver, a michelangelói világvéget váró ember–óriás, az anyagot magá-
ba fogadva, belülről hallgatja a mindenség moraját: 

 
„már nem vígasztalnak maguk a vadak sem  
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mázsás ujjaim szememre szorítva óriás olajkarikák  
forrnak az óceánra 
sEtest lüktető halántékának  
dobolásába zárva várok a végső osztódás lihegő  
zsivajára.” 

 
Ennek az egyetemes metamorfózisnak, elemi gomolygásnak és bom-

lásnak leglátványosabb képei: Siklós nagy – s nemcsak nyugati vagy 
nemzedéki társainak költészetében, de az egész mai magyar lírában ritka 
erejű – látomásai az elszabadult anyagról, a mindenség háborgásáról, a 
füstös, villámos, eget és tengert egybemosó végítéletről vagy apokalip-
szisként leírt, félbemaradt, fordított időrendben lepergetett teremtésről. A 
kommentátor, amikor ezekhez, a kötet utolsó harmadába rendezett tömör, 
de poéma–súlyú versekhez ér (mintha kívülrepítve szigetekStengerek; 
ujjam begyén a termeszekStapinthatatlan férgek tornya épül; a látóhatár-
ba néhány tárgy ütközik; sistergő pára, gőz gomolyából kihabzó; [És látá 
az Isten, hogy jó.]), legszívesebben elhallgatna, hogy immár magyarázko-
dás, kritikai fenntartások nélkül az elismerő olvasónak adja át a helyét, s 
felváltva idézzen, részletet vagy egészt, mint most, élvezetet megosztva, 
étvágyat gerjesztve a sirályok vergődnek látóhatárom karmaiban kezdetű 
szürreális tengeri látomást: 

 
sirályok vergődnek látóhatárom karmaiban  
mennydörgés üti át a hullámok síkos izmait  
villámok visszhangja görög a mélység torkából  
ciklopszi szemmel bűvöl fennről a fény  
átizzó szavakSégő hulladék keserű füstjében 
majd 
zöld tenger öblöget mos mint fehérhasú hulla  
sodródom rejtett áramokbanSnem lesz jel  
megnyugvásra sehonnan   majd 
fejnélküli bivalyok ügetnek a fehér homokban  
olajos kavicsonÉsösmerős arcnyomok hevernek  
szerteszét a partra kiterítve 
ez lesz: 
tüdőSnyelvem kupolája lucskos hínárral  
kopoltyus lovakkal telítveStestem hajszál- 
csatornáiban lüktetni fog neveddel 
az emlékezetSa tenger.” 
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Siklós eddigi eredményeinek csúcsára itt, az utóbbi esztendőkből való 

látomásaiban érkezett el: jelentős költővé akkor érett, amikor indulása 
föltételezhető erkölcsi és bölcseleti premisszáinak előjeleit többé–
kevésbé, s talán nem is tudatosan, módosította. Eleinte a szigorú prédiká-
tor előbb ostorozni készült, majd higgadt pesszimizmussal és szemlélődő 
derűlátással a bölcs múlandó helyett, a változóban: az örökre mutatott; 
mintha csak a törvénytáblás érvek nélkül terelte volna népét, hol a bünte-
tés víziója, hol a végső meditáció felé. A hindu bölcselet azonban nem 
felelhetett meg egészen az alkatnak; a prédikátor pedig csöndben felis-
merhette, hogy nincs hivatása régi törvény megtartásán őrködni, új erköl-
csöt hirdetni, a közhöz feddőn szólni, mert maga sem ostor, de ostorozott: 
a sziklaszilárd bizonyosság, a beteljesedés, a tömb–súlyú szó néki sem 
adatott meg; ő is csak szorongó ember, szenvedő tanú a változó, gomoly-
gó világban, a bomlás felé haladó teremtésben, az elszabadult elemek 
apokalipszisában. Az indulat és a látomás sorrendje megfordult Siklós 
költészetében; az utóbbi már nem hiányos vagy következetlen bizonyítás 
az előzőhöz, nem nehezen szerkesztett, árulkodóan bonyolult mű–vízió; 
borzadályból, szörnyű látomásból fakad immár a sikoly, nem gyarló társat 
vádol, egész világegyetem ellen tiltakozik, még bűvölten is, az indulat. A 
felismeréssel (a szerepcserével?), hinnénk, az önérzet sem jár végül rosz-
szul (mert az önérzet, a méltóságteljes öntudat Siklós költői tartásától 
elválaszthatatlan, – dehát erről majd máskor vagy másutt): prófétaságát 
nemcsak szorongó, vétekbe született, látomásoktól gyötört ember bénasá-
gáért adhatja oda, de a kozmosz rendjét kétségbe vonó lázadó romantiku-
sabb rangjáért is. 
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SULYOK VINCE 
József Attila dánul3 

Attila József: Proletarvers og andre digte. – Surrealistlyrik. Ludvalg ved 
Poul Sörensen; Borgen kiadó, Koppenhága 1968, XV, 96 lap. 
 
Önismeretünk birtokában megszoktuk, hogy nagynak, a legnagyobbak 
közé tartozónak tudjuk líránkat. Évszázados s már–már totális visszhang-
talansága persze nem egészen illett soha ebbe a képbe, mi azonban min-
denkor roppantul találékonyak voltunk a jelenség megmagyarázásában, s 
önmegnyugtató, önmeggyőző érveink nem is nélkülözték mindig az igaz-
ságot, a valószínűséget, avagy legalábbis ezek látszatát. Az egész világon 
páratlan fordítói tevékenységünk vajon nem abból a tudatalatti nyugtalan-
ságunkból táplálkozik-e döntő módon, amellyel állandóan látni kívánjuk: 
hol tartanak mások hozzánk viszonyítva, s hogyan hatnak ők a mi nyelvi 
köntösünkben? (Más kérdés, hogy ez az aggodalmas kifeléfigyelés és 
összemérés, amely legalábbis a századforduló óta állandónak mondható 
nálunk, nem torzított-e valamit költészetünk sajátos, öntörvényű fejlődé-
sén.) 

Nem újkeletű az a meggyőződésünk sem, hogy József Attila költői tel-
jesítménye nemcsak hogy európai színvonalú, de sok szempontból élenjá-
ró és korszakos is. Akkor azonban mégis meglepődünk, mikor észrevesz-
szük, hogy másoknak, a külföldnek is ez lesz róla nagyjából és lassanként 
a véleménye: hogy költészete mind diadalmasabban éli a maga önálló, 
szerves, tőlünk és véleményünktől egyre függetlenebb életét . . . Mert ezt 
valahogy nem nagyon értjük. A dolog miértjeit. Azt, hogy: miért éppen ő? 
Miért csak ő? Vagy például: miért nem Ady? Esetleg: miért nem Ady is? 
Miért nem X. Y.? Miért nem X. Y. is? – Egészen a legutóbbi időkig 
egyedül Petőfi neve törte át az európai köztudat falát nyelvi–irodalmi kö-
zegünkből, s vált szótári fogalommá. S ő miért? Méginkább: miért csak 
ő? Irodalomtörténetünk soha nem kísérelte meg, hogy elmélyültebb elem-
zéssel válaszoljon erre a kérdésre. Megelégedett azzal a felületes–
romantikus válasszal, hogy a hősies szabadságharcunk nyomán irányunk-
ban keletkezett csodálat kapta szárnyra Petőfi nevét és esetleg pár tucat 
versét is, – ha ugyan nem csak nevét és legendáját. Pedig ha ezt a vizsgá-
latot megejtettük volna, valószínűleg nem állnánk most sem olyan megle-
petten a József Attila-i líra láncreakciós szétterjedése láttán, s olyan ta-

                                                           
3 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 1. számában. 
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nácstalanul költészetünk egyéb értékeinek még továbbra is tipikus be- és 
elzártsága előtt. 

Ezek a gondok azonban mit sem csökkentik a József Attila skandinávi-
ai sikerei láttán érzett örömünket. Neve és költészete egyre ismertebbé 
válik itt Északon. 1966-ban a Vinduet (Ablak) elnevezésű norvég folyó-
irat mutatta be őt tíz verssel és fényképes cikkben; a verseket a mai nor-
vég líra egyik legígéretesebb alakja, Georg Johannesen készítette nyers-
fordítások alapján. Thinsz Géza 1968-as svéd antológiájában huszonegy 
József Attila–vers kapott megkülönböztetett helyet. Alig egy félévre rá 
Poul Sörensen költő adott ki tőle gazdag válogatást Dániában, önálló kö-
tetben. 

Különösen ez az utóbbi hat örvendetesnek. Egyrészt, mivel saját kötet-
nek mindig nagyobb a súlya és visszhangja, mint amit egy sokszínű anto-
lógiában való szereplés kelthet. Másrészt, mivel a dán József Attila–
gyűjtemény nemcsak külsejét nézve szép, hanem tartalmilag–minőségileg 
is kimagasló értékű. Harmadsorban, mivel irodalmunk a skandináv orszá-
gok közül éppen Dániában volt mindezideig a legkevésbé ismert. Líránkat 
például egy 1867-ben kiadott, tehát százéves, azaz gyakorlatilag teljesen 
hozzáférhetetlen s mindössze harmincegy verset tartalmazó Petőfi–kötet 
képviselte egészen 1960-ig, amikor is Ungarns stemme címmel Poul 
Sörensen fordításában megjelent egy kisterjedelmű antológia azzal a 
sziszifoszi szándékkal, hogy harminchárom vers tükrében mutassa be a 
Balassitól napjainkig terjedő magyar lírát. . . 

Sörensen magyar irodalmi érdeklődése tehát idestova másfél évtizedes. 
De József Attila–gyűjteménye másképpen sem jött teljesen váratlanul. A 
Vindrosen (Szélrózsa) nevű dán irodalmi folyóiratban már 1966-ban köz-
zétett egy fordításokkal gazdagon spékelt József Attila–tanulmányt, mely 
amellett, hogy pontos és tömör képet rajzolt József Attila életéről és köl-
tői fejlődéséről, abból sem csinált titkot, milyen jelentős költőnek tartja 
őt, s mennyire becsüli–szereti. „Egyike a század legnagyobb lírikusai-
nak”, „minden idők legnagyobb munkásköltője”, „egyedülálló, mélyen 
eredeti vallásos költő”, aki – mint Sörensen félig tréfásan fogalmazva, de 
mélységesen komolyan gondolva hozzáfűzi – „nem kerülheti el, hogy 
Európa–szerte ismertté váljék.” 

Maga a kötet már magában külső formájában is eredeti. Két címlapja 
van ugyanis; az. első, melyet egy József Attiláról készült fametszet díszít, 
a Proletarvers címet viseli; a könyv hátsó borítólapját is címlapként 
nyomtak azonban, mintha csak ott kezdődne a kötet, s ez a címoldal a 
Surrealistlyrik címet viseli, s amikor fölütjük, ott találjuk mögötte József 
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Attila ismert önéletrajzi írását a Szép Szóból. – A hatvanhárom versfordí-
tás viszont az első címlap mögött sorakozik, Poul Sörensen rövid előszava 
után. Úgyszólván minden fontosnak tudott és központi verset megtaláljuk 
itt a költőnek, – s ami még ennél is lényegesebb: meglepően frissen és 
természetesen ható dán fordításokban. Olykor egyenesen megdöbbentő az 
a tisztaság, amellyel a dán nyelvi közegből is „áthallatszanak” a József 
Attila-i szavak, a jólismert sorok és ritmusok. Álljon itt mutatóba egy 
példa: 

„Dukker ingen Köber frem,  
köber selve Fanden den. 
Skyldfri kan jeg da saavel  
bryde ind som slaa ihjel.” 
(Skyldíri) 
 
„Hogyha nem kell senkinek,  
hát az ördög veszi meg. 
Tiszta szívvel betörök, 
 ha kell, embert is ölök.” 
(Tiszta szívvel) 

 
A helyzet persze az, hogy Poul Sörensen személyében az ideális fordí-

tót kaptuk meg a sorstól: egyrészt, mivel maga is neves író, aki mögött 
több évtizedes költői–írói és műfordítói tevékenység gazdag tapasztalata 
áll, másrészt, mivel – magyarul is megtanult! 

Már a magyar költészet dániai megismertetése érdekében végzett eddi-
gi önzetlen és fölbecsülhetetlen értékű munkásságáért sem lehetünk elég-
gé hálásak neki. Poul Sörensen azonban még távolról sem fogyott ki 
ezirányú terveiből. Most Ady Endre verseiből állít össze egy, a mostani 
József Attila–kötethez hasonló, dán válogatást. 
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BORBÁNDI GYULA  
Naplóírás úton4 

Karl Kerényi: Tage- und Wanderbücher, 1953–1960, Langen Müller, Mün-
chen–Wien 1969, 463 lap. 
 
Kerényi Károly napló- és útijegyzeteinek vaskos gyűjteménye a Mün-
chen–Bécs-i kiadónál megjelenő összes Művek harmadik kötete. A 
Langen Müller Verlag három évvel ezelőtt kezdte meg az Asconában élő 
magyar ókortudós és vallástörténész tizenkét kötetre tervezett „Összes 
Művei” kiadását. Az első kötetnek „Humanista lélekkutatás” 
(Humanistische Seelenforschung) volt a címe és a görög mítoszt, vala-
mint a humanizmus problémáját érintő tanulmányokat tartalmazta. A má-
sodik kötetben – „A mítosz nyomában” (Auf Spuren des Mythos) – az 
első kötetben megpendített témák görögországi felfedező utazások, kuta-
tások, tanulmányok leírásával gazdagodnak. 

Végül az előttünk fekvő harmadik kötetben az író és tudós naplóját ta-
lálja az olvasó. Kerényi Károly buzgó és szorgalmas naplóíró. Naplóját 
azonban csaknem kivétel nélkül utazás közben írja. Mintha az otthon 
csendjét, nyugalmát és magányát a művekre tartogatná és utazások, ki-
rándulások, vándorlások alatt rendelkezésére álló kis pihenőket használná 
fel arra, hogy életének alakulásáról, olvasmányairól, gondolatairól, élmé-
nyeiről tudósítson. Nem hinném, hogy van író vagy tudós, aki vonaton, 
repülőgépen, hajón annyit írna, mint Kerényi. Ha valaki a Gotthard–
vonaton, Zürich és Bellin–zona között a fülke sarkába húzódó író embert 
lát, bizonyos lehet, hogy Kerényivel van dolga. Tanúság rá a napló: a leg-
több bejegyzés a Gotthard–vonaton történt. 

A nyolc év, amelyről a kötet tudósít, nem mutat érdemleges változáso-
kat az író magánéletében. De annál többet az érdeklődésben, az olvasmá-
nyokban, a kutatói és írói tervekben. Az is valószínű, hogy a témák, a 
gondolatok, az ötletek, amelyek e jegyzetekben feltűnnek és ismétlődnek, 
egykor művekké: tanulmányokká, esszékké, cikkekké bővülnek. Az ötve-
nes évek elejének és közepének napló jegyzeteiben több olyan témát is 
találunk, amelyeket később nagyobb munkákban részletesebben is kidol-
gozott. A napló tehát kutatói és írói munka megértésében is segít: eligazít 
a források, az eredet kérdésében, megmutatja, hogyan vert a tudós agyá-
ban gyökeret valamely gondolat, mely további kutatásra serkentette, vagy 

                                                           
4 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 1. számában. 
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hogyan csapódott le később művekben a naplóban futólag és vázlatosan 
leírt élmény. Kerényi megjegyzi bevezetőjében, hogy a gyűjteménybe 
csak olyan jegyzeteket vett be, amelyek „még nem kész esszék”. Találó 
megjegyzés: valóban még nem egészen kész, vázlatosan felrajzolt esszék-
kel van dolgunk, amelyek közül csaknem mindegyik megérdemli a to-
vábbi kidolgozást. Egy életre való munka, de nem hetvenkét éves férfi-
nek, hanem fiatalembernek: oly sok a téma, az ötlet, a gondolat. 

Kerényi Károly kitűnő megfigyelő, igényes író és tudományának párat-
lan tehetségű művelője. Az olvasót igézetében tartja a hatalmas tudás, az 
alapos és minden részletre kiterjedő ismeret, a határtalan tájékozottság. A 
görög múlt és az európai művelődés teljes panorámája bontakozik ki e 
jegyzetekből, főleg az öt görögországi útinaplóból. Kerényi azonban 
nemcsak Görögországban mozog oly otthonosan, mint rajta kívül egyet-
len magyar sem, hanem Itáliában, Németországban, Svájcban, Ausztriá-
ban, Franciaországban, Hollandiában és Norvégiában is oly biztosan tájé-
koztat és ítél dolgokról, hogy könyvét nyugodtan használhatjuk útikala-
uznak ezekben az országokban is. A múzeumokban gyorsan rátalál azokra 
a kincsekre, amelyeket elsősorban érdemes megnézni. Művészeti emlé-
kekről mindig tud olyasmit is, amit a szokványos útikönyvek írói nem 
vesznek észre. Az ásatások jelentőségét és értékét gazdag archeológiái 
tudása világítja meg. Külön méltatást érdemelnének a személyes találko-
zások leírásai. Kerényi baráti és ismerősi körébe az európai szellemi élet 
sok nagynevű alakja tartozik. A napló a náluk tett látogatásokról vagy 
róluk mint látogatókról, a velük folytatott beszélgetésekről is számot ad, 
bepillantást engedve életükbe, viselkedésükbe, szemléletükbe. De a leg-
többet olvasmányaival foglalkozik a szerző. Útjainak leghűségesebb kísé-
rői: a könyvek. Egy éjszaka felébred a vonatban. A folyosón hazatérő 
velencei cselédlányok zajonganak. „Szerencsére izgalmas lapok Prokesch 
von Osten »Denkwürdigkeiten« című könyvében: a navarini csata kora.” 
Érdekes, hogy bármi is történik, könyv mindig van kéznél, néhány oldal 
és a tudós ismét nyugalmat lel. Érdemes lenne felsorolni az olvasmányo-
kat, de nincs helyem. Régiek, újak, egészen új szerzők. Vannak, akikhez 
állandóan visszatér: Jakob Burckhardt, Goethe, Hölderlin, Hofmannstahl, 
Kazantzakis. Egy helyütt azt olvasom: „Alles ist auf Geist hin geöffnet” – 
Kerényi naplójára is áll: minden a szellem felé nyílik. A közvetlen, testi, 
fizikai élmények, megfigyelések, tapasztalatok emlékeket, olvasmányokat 
elevenítenek fel, a szellemi munkát termékenyítik, régi gondolatok mellé 
újakat társítanak, a kutatóelmét állandó működésben tartják. 
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A politika, a társadalom problémái, a mai kor emberének sorsa azon-
ban hiányzik ezekből a naplójegyzetekből. Aki ismeri Kerényit, tudja, 
hogy nem érzéketlen korunk emberi és társadalmi kérdései iránt, naplójá-
ban azonban ennek semmi nyoma. Véletlen vagy tudatos szelektálás 
eredménye, hogy ha majdan valaki arra is kíváncsi lesz, milyen volt az a 
kor és társadalom, amelyben a naplóíró élt, e kötetből nem tudja meg. A 
magyar forradalom, amelynek bukása Kerényit is szíve mélyéig megren-
dítette, csak néhány mondat erejéig szerepel a naplóban. 1956 november 
4-én megjegyzi, hogy „ez után a hét után, ezen a napon” csak azt írja le, 
ami külsőleg történt. Látogatás a tegnai temetőbe és a völgybe, amelyben 
a száműzetés első idejét töltötte, „amely újból megkezdődik”. Aztán visz-
sza a rádióhoz. Ez a néhány mondat is jelzi, milyen lelkiállapotban volt a 
napló írója, de aztán csak december 1-én tér vissza a témához, megemlé-
kezvén arról, hogy Svájc a menekültek segítésével „az egészséges szív 
nagy országa lett” és szomorkodva azon, hogy Hesse „Gyászmenet”-ében 
semmi nyoma annak, hogyan reagált a Magyarországon történtekre. 

A napló németül íródott, de a nem–magyar olvasó is hamar felfedezi – 
ha egyébként nem tudná –, hogy szerzője magyar. Az utalások elárulják. 
Egy olasz zeneprofesszor asconai előadása Bartókról emlékezetébe idézi 
megismerkedését Bartókkal. Ez 1936-ban a Margitszigeten, a 
Cooperation Intellectuelle tiszteletére rendezett miniszteri banketten tör-
tént. Bartók és Kerényi az asztal végén ült. Nem ismerték egymást. „Egy 
ideig arra gondoltam – olvassuk a naplóban –, hogy a mellettem ülő férfi 
dán, egy tudós, aki feltűnően tájékozott a magyar zenében, legalábbis 
azokból a felvilágosításokból ítélve, amelyeket valamely udvarias követ-
ségi titkárnak adott. Ezután nem volt magyar, aki oly gyakran és oly mé-
lyen foglalkoztatott.” Kazantzakist „Christos anastavronete” (Magyarul: 
Akinek meg kell halnia) című regénye alapján az oroszok és Móricz közé 
helyezi, majd ismét magyar párhuzamot találva így folytatja: „Ady és 
Móricz műveinek első magyarországi reakcióiból megértettem azoknak a 
görögöknek elutasítását és ingerlékenységét, olykor még intelligens em-
berekét is, már ha csak e nevet hallják.” Verdasióban megtalálja a magyar 
Madonnát, amely sokáig nem engedi nyugodni, állandóan visszajár a Lo-
carno közelében fekvő helységbe, kutat a kép eredete után, betűzi a felira-
tokat, majd a Neue Zürcher Zeitungban beszámol az eredményekről. 

Az olvasó azonban nemcsak ilyen és hasonló apró utalásokból értesül 
az író magyar származásáról. A naplóba 1959-től kezdődően összefüggő 
magyar szövegek is kerülnek. 1959 október 12-én ez az egyetlen bejegy-
zés: „A Dolomitok nagy látványa” (magyarul). Ez az ösztönös magyar 
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megszólalás a németül írott naplóban Kerényinek is feltűnhetett, mert két 
nappal később – és most már németül – megmagyarázza az esetet: „A 
tegnapelőtti magyar bejegyzés, anélkül, hogy tudatában lettem volna, csak 
azt mutatja, milyen hazaiak voltak nekem azok a napok, amelyeket csodá-
latos fiatal emberek körében töltöttem . . Egy magyar diákkonferenciáról 
van szó és nem mulasztja el megjegyezni, hogy tizenkét év után itt volt az 
első magyar előadása. A későbbiekben, ha Kerényi magyarok között fo-
rog – főleg diákértekezleteken, tanulmányi napokon, vagy magyar isme-
rősöket látogatva meg –, a naplóba magyar szöveg is kerül. Nagyon he-
lyes volt, hogy ez nyomtatásban is így maradt meg, jegyzetként adva a 
német fordítást. Az elején még ott az észrevétel, hogy: „érdekes, nem vet-
tem észre, magyarul írok”, de később elmarad a magyarázkodás és termé-
szetesen folyik a németbe a magyar szöveg. A magyarokkal való találko-
zások érezhető örömöt okoznak Kerényinek, a múlt mélyrétegéből emel-
nek ki emlékeket, arcokat, szavakat. 1960. július végén Rómában: „Ma 
reggel – minden apropos nélkül – eszembe jutottak első, elemi iskolai 
tanítóim.” És fel is sorolja őket. Attól a szokásától, hogy magyarok között 
töltött idejéről magyarul számol be naplójában, egyszer tér el. Amikor 
Burg Kastlban jár. Németül és nem magyarul írja le élményeit. Meg is 
indokolja: „Sajátságosán nem érzem szükségét annak, hogy magyarul 
írjak: a német vendéglátó ország, amelynek nem egészen előnyös hatását 
a diákokon is érzem (nem olyan tisztán és finoman képzettek, mint Skan-
dináviában vagy Hollandiában), áttör, anélkül, hogy ellenállásra ingerel-
ne.” Érdekes észrevétel és talán egyszer bővebben is megmagyarázhatná. 

Jó ötlet volt a naplót nem az összegyűjtött művek végén, hanem az ele-
jén, harmadik kötetként közreadni. Ha hozzávesszük, hogy a második 
kötetben vannak a korai görögországi útirajzok, ez a két kötet hasznos 
segítséget nyújt a későbbiek, a mitológiai és vallástörténeti tanulmányok 
jobb megértéséhez. Főleg azok forgathatják haszonnal, akik majd csak 
ezután indulnak el a görög múlt és a görög művelődés eredete tanulmá-
nyozására. 
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SKULTÉTY CSABA 
Győzelmes vereség5 

Miklós Molnár: Victoire d'une defaite – Budapest 1956, Fayard, Paris 1968, 
364 lap 
 
A szerző tudatában van annak, hogy a magyar forradalom történetének 
tudományos feldolgozása ebben az emberöltőben megvalósíthatatlan. 
1956 októbere és novembere drámai fejleményeinek minden fő mozzana-
tát ismerjük. A szereplők vallomásai megvilágítottak filmszerű sebesség-
gel változó helyzeteket, az események alakulását befolyásoló döntéseket 
és állásfoglalásokat, a részletekről dokumentumok sokasága tesz tanúsá-
got. Mindennek ma már gazdag nemzetközi szakirodalma van. Viszont a 
mindent eldöntő világpolitikai összefüggésekben ma is annyi a homály, 
hogy a vezető hatalmakat meghökkentő és teljesen tanácstalanul érő ma-
gyar forradalmi robbanás külpolitikai elemzése csak fogyatékos lehet. 
Kérdés, hogy a kormányok által ma még zárva tartott levéltári anyag 
fényt tud-e majd vetni a forradalom sorsát megpecsételő moszkvai döntés 
és a vele szembeni nyugati tehetetlenség kialakulására. Könnyen lehet 
ugyanis – állapítja meg Molnár Miklós –, hogy az alapvető elhatározások 
olyan rögtönzött megbeszéléseken születtek, amelyekről nem készült 
semmilyen hivatalos feljegyzés. 

A történelmi távlat és a dokumentáció hiányossága tudatában vállalko-
zott tehát Molnár Miklós francia–nyelvű könyvének megírására, melynek 
ezt a címet adta: „Egy vereség diadala – Budapest 1956-ban”. A könyv a 
párizsi Fayard kiadó „Világ határok nélkül” című analitikus kortörténeti 
sorozatában jelent meg. A háromszázötven oldalas mű nagy gonddal, ala-
possággal megírt tárgyilagos munka. A szerző megállapításait szilárd ala-
pokra építi, következtetéseiben körültekintő és megfontolt. Amiben, a 
dolgok természetéből adódóan, bizonytalan, nyitva hagyja a lehetőséget 
más, további kutatásokból születő magyarázatok számára. 

Molnár Miklós 1959-ben megjelent és Nagy Lászlóval közösen írt 
ugyancsak francia nyelvű munkája – „Nagy Imre – reformpolitikus avagy 
forradalmár” volt a címe – már mintegy bevezetőjét adta tágabb témájú 
későbbi könyvének. Nagy Imre személye, a nevéhez fűződő hit és tévhit, 
1953-as kormányának súlya és az egész további fejlődésre gyakorolt be-
folyása, a személyével fémjelzett általános reformóhaj és az iránta meg-

                                                           
5 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 1. számában. 
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nyilvánult hallatlan bizalom Molnár Miklós újabb művében is részletes 
tárgyalást kap. Molnár is megemlíti, hogy amikor Rákosi Sztálintól utasí-
tást kapott Tito–ellenes magyar kirakatper rendezésére, a magyar pártfő-
titkár egy ideig habozott, Rajkot, vagy Nagy Imrét válassza-e. Az 1953–
54-es rövid, de mély lélektani hatást gyakorló reformszakaszt a szerző 
kalandos politikai vállalkozásnak nevezi, mert – mint írja – az igazi re-
formpolitikához hiányoztak mind a belső, mind a külső feltételek. Rákosi 
moszkvai pozíciója túl erős volt még ahhoz, hogy Nagy Imre a hazai szel-
lemi elit és a közvélemény támogatásával leküzdhesse az állami- és a 
pártgépezet ellenállását. De fázisazonosság sem volt a magyarországi és a 
moszkvai belső fejlődés között a huszadik pártkongresszus idején és után: 
csak később lett nyilvánvalóvá, hogy Hruscsov híres beszéde a 
sztálintalanítási hullámnak nem a kezdete, hanem már a csúcspontja. 
Amikor ez a titokban tartani óhajtott beszéd a magyar közvélemény tu-
domására jutott, Moszkvában a fejlődés már visszafelé haladt. Magyaror-
szágon azonban az 1953-as reformpolitika hatása már túl nagy volt ahhoz, 
hogy Rákosi restaurációs kísérlete tartós maradhatott volna: a nemzet nem 
tűrhette többé a kényszerzubbonyt. 

Molnár Miklós a lengyel és a magyar fejlődést vizsgálva a párhuzamon 
kívül rámutat azokra a különbségekre is, amelyek a döntő napokban eltérő 
irányba taszították a forrongó hangulatot. A június 28-i poznani felkelés-
kor nem Lengyelországban igyekeztek a sztálinisták igazán visszaütni, 
hanem Magyarországon, tovább szítva ezzel a parazsat. Októberben a 
lengyel hatalmi gépezet erőviszonyai Ochabot arra kényszerítették, hogy 
a revizionisták mellé álljon, viszont Magyarországon a pártvezetőség és a 
reformokat elvető politikai rendőrség Gerő mögött sorakozott fel abban az 
eltökélt szándékban, hogy minden rendszerellenes tüntetést vagy meg-
mozdulást erőszakkal elfojt. Ami október 23-án és az utána következő 
napokban Magyarországon történt – a tökéletesen megszervezett és min-
denható államgépezetnek a megdöntése valamennyi társadalmi osztály 
részvételével – Molnár Miklós szerint talán az utolsó 19. századi mintájú 
európai forradalom volt. Ennek a mindent elsöprő forradalmi megmozdu-
lásnak azonban jóval nagyobbak voltak a kockázatai, mint Tito 1948-as 
„kiugrásának”, amelyet a szovjet hatalom kénytelen volt eltűrni. Magyar-
ország fegyveres ellenállásának hiányoztak a belső feltételei, külső kato-
nai támogatásra pedig az ország egyetlen oldalról sem számíthatott. En-
nélfogva minden Moszkva magatartásán múlott. 

A szovjet vezetőség habozásáról és néhány–napos ingadozásáról több 
adat van, de ezek még nem adnak egyértelmű és világos választ a kutató-
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nak. Molnár áttekinti az akkori nemzetközi konstellációt, amely végered-
ményben Magyarország külpolitikai elszigeteltségét mutatta. Magyaror-
szág a Sztálin halálát követő szovjet–amerikai olvadási politikától 1867-
re emlékeztető kompromisszumot várt, 1848 fegyveres összecsapása nél-
kül. Osztályrésze ehelyett újabb 1848 lett, bizonyos késői lazulás ellenére 
is az 1867-esekhez hasonlítható vívmányok nélkül. Molnár Miklós e 
megállapításában is kifejezésre jut a könyvön végigvonuló alapgondolat, 
hogy 1956 októbere nemcsak egy adott nemzetközi kényszerállapottal 
szembeni felkelés, hanem a nemzet történelmi múltban gyökerező sza-
badságszeretetének és legnemesebb ideáljának spontán és minden áldoza-
tot vállaló megnyilatkozása volt. 
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BALLA BÁLINT 
Humor és társadalombírálat6 

Az írott szó tekintélye és befolyása a közállapotok alakítására Magyaror-
szágon mindig is fontos volt. 

Érdemes szemügyre venni ennek az összefüggésnek egy kellően fel 
nem tárt részletét: a humor társadalmi és politikai jelentőségét. A válasz-
tás több okból esett Tabi László „Pardon egy percre!” című rovatára. 
Tabi a „Ludas Matyi” című élclap főszerkesztője, de tekintélye elsősor-
ban nem hivatalán, hanem a humoros publicisztikában vitt szerepén ala-
pul. Ehhez járul hogy a „Pardon egy percre!” a párt központi lapjának 
1957 óta állandó, népszerű rovata. Végül: az empirikus szociológiai vizs-
gálat feltételeinek kiválóan megfelel, mert a közlemények gyakorisága, 
jellege és tartalma jól rögzíthető és mérhető. 

Történelmükben a humoros sajtónak fontos helye van: gondoljunk a 
„Borsszem Jankó” klasszikusnak számító sorozatára, vagy a második 
világháború végefelé, illetve után megjelenő „Pesti Posta” illetve „Sza-
bad Száj“ humorára! A „Szabad Száj“ megszűntével ez a bíráló humor 
hosszú időre kiszorult a közéletből. Az évtizedben, amikor a sajtó a köz-
ponti utasítások dogmatikus végrehajtását és a valóság sematikus elferdí-
tését szolgálta, ez a humor a föld alá kényszerült és suttogó propagandává 
vált, akárcsak a rendszerellenes hírközlés többi, nem–humoros formája. 

1956 után a sajtópolitikában módszerbeli és tartalmi változások történ-
tek. 1956 eseményei nyilvánvalóvá tették, hogy a valóság parancsuralmi 
manipulálása, az emberek tájékozódási igényének semmibevevése igen 
kétes értékű, csupán felületes közvélemény formáló és társadalomvezetési 
gyakorlat. A forradalom egyik tanulságaként az új vezetőség módosítja a 
sajtópolitika néhány szempontját, így, többek között, tágabb teret ad a 
bíráló jellegű – úgynevezett alulról jövő – kezdeményezéseknek, igényt 
tart bizonyos hibák feltárására és mintegy hidat szeretne verni a hivatalos 
álláspont és a (korábban illegalitásba kényszerített) partikuláris vélemé-
nyek között. Ennek tulajdonítható, hogy az új szempontok szerint szer-
kesztett „Népszabadságban”, az olvasók és a szerkesztőség olykor bíráló 
hanggal is jelentkezhetnek. Ide tartozik a szatirikus, társadalombírálati 
igénnyel fellépő élcek térhódítása a „Ludas Matyiban”, sőt a napisajtóban 
is. A „Népszabadság” szakít a „Szabad Nép” álpuritán hangjával és befo-
gadja a humort. Tabi László „Pardon egy percre!” rovatának, tartalmi és 

                                                           
6 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 1. számában. 
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stilisztikai igényessége és rendszeres megjelenése miatt, kiemelkedő sze-
repe van ebben a fejlődésben. 

Több kérdésre kerestük a választ, amikor vizsgálat alá vettük Tabi ro-
vatát. Előzetes megfigyelés alapján azt a hipotézist állítottuk fel, hogy 
Tabinál jelentős teret kap a társadalmi kérdéseket bíráló szándék. Ezen 
túlmenően azt kutattuk, hogy Tabi milyen tárgykörökre irányítja figyel-
mét: úgy véltük, hogy karcolatainak közérdekű jellegét két, ellentétes 
irányú összefüggésnek kell igazolnia: az egyik abból adódik, hogy Tabi, 
mint hírlapíró és mint olvasói levelekkel elhalmozott szerkesztő, időszerű 
kérdéseket tűz tollára, a másik abból, hogy cikkei meghatározott irányba 
terelik az olvasók érdeklődését. Kérdésünk röviden ez: milyen mértékben 
kapnak helyet Tabi rovatában társadalombírálati kérdések és melyek azok 
a problémák, amelyek a rovatban jelentkező közvéleményt foglalkoztat-
ják? 

A választ a tartalomelemzés (content analysis) módszerével kerestük. 
Kiválasztottunk több „Pardon egy percre!” karcolatot és a fenti szem-
pontok szerint osztályoztuk az anyagot. A cikkek kiválasztásánál több, 
nehezen összeegyeztethető szempontot kívántunk figyelembe venni. Min-
denekelőtt arra törekedtünk, hogy a „Népszabadság” 1957-tel induló kor-
szakát egészében át tudjuk fogni, hogy a kérdésnek „történelmi” távlatot 
adhassunk. Másrészt a reprezentativitás statisztikai követelményét is fi-
gyelembe vettük. Ezért az 1957. és 1968 közötti évfolyamokból, két–két 
hónapot választottunk ki (az egyes évfolyamok mindkét félévéből egyet–
egyet, általában egymástól hat hónap távolságban) úgy, hogy a hónapok 
évről–évre mások voltak, összesen huszonnégy hónapot kaptunk, minden 
naptári hónap kétszer fordult elő. így véltük az adott lehetőségek között a 
„történelmi” perspektíva, a folyamatosság, továbbá az esetleges, (időszaki 
jellegű) tényezők adta torzítások kiküszöbölése követelményének is ele-
get tenni. 

Az eredményeket így foglalhatjuk össze: A vizsgált 12 év 24 hónapjá-
ban Tabi rovata 73-szor került a közönség elé. Havi átlagban több mint 
háromszor olvashatta a közönség, mégpedig (néhány kivételtől eltekintve) 
mindig vasárnap, az utolsó oldal jobb felső sarkában. Ez azért említésre 
méltó, mert a hely és az időpont azonosságában rejlő pozitív hatásokra, a 
rovat bevezetettségéből adódó népszerűsítő és intézményesítő erőre utal. 

Milyen mértékben volt Tabi karcolatainak társadalmi aktualitása és bí-
ráló jellege? 54 karcolat foglalkozott közéleti jelentőségű tárggyal: ezek-
ben bíráló töltésű elemeket lehetett kimutatni. Csak 19 karcolat nem volt 
ide sorolható. Ezekben is voltak bíráló elemek, de az érintett tárgykör 
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nem volt világosan meghatározható, vagy a bíráló szándék nem dombo-
rodott ki eléggé. Tárgykörük szerint négy osztályba, azokon belül pedig 
kisebb csoportokba soroltuk a karcolatokat. 

A művészeti, kulturális és a sajtóélet bírálata 19 esetben fordult elő. Az 
újságírás színvonala, a sajtó feladatai, a hirdetések szövege és tartalma, a 
televízió és a rádió műsora, a filmek színvonala és a mozik műsorpolitiká-
ja 3–3 esetben, a színdarabok és táncdalok színvonala, kulturális épületek 
(Zeneakadémia, Nemzeti Színház) elhanyagolt állapota, végül a 
sztriptízműsorok terjedése 1–1 alkalommal került tollhegyre. 

Ezt követte gyakoriságban a társadalmi és közéleti erkölcs bírálata 16 
esetben. Az udvariatlan bolti kiszolgálás 3, a kalauzok udvariatlansága 2 
esetben, sikkasztások 3, a pénzhajhászás, az öregek és a nők iránti udvari-
atlanság 2–2 esetben, míg a lakásszerzés görbe útjai, a külföldmajmolás, a 
rossz munkaerkölcs, a szavak és a tettek ellentmondása 1–1 ízben adták 
Tabi írásainak mondanivalóját. 

14 alkalommal bírálta a fogyasztási cikkek gyártásával, a kereskede-
lemmel és a szolgáltatási ágazattal összefüggő bajokat. A szálloda- és 
vendéglátóiparról 5, az árúhiányról és a minőségről 3–3, a cipőkereskede-
lemről 2 és a burkolt áremelésekről egy alkalommal írt. 

Az állami és a társadalmi élet szervezetével 7 esetben foglalkozott. A 
bürokrácia fonákságairól, a kisember semmibevevéséről 3, a rövidlátó 
állami devizatakarékoskodásról, az alkoholfogyasztás mellett és ellen 
folytatott hírverés ellentmondásairól, a bosszantó rendeletekről, továbbá 
arról, hogy az érdekképviseleti szervek nem képviselik tagjaik érdekeit, 
1–1 esetben írt. 

Mint látjuk, Tabi ebben a tizenkét évben kiterjedt kritikai munkásságot 
végzett: végigpásztázta a közélet számos területét és kipécézte a társada-
lom néhány érzékeny pontját. Érdekes összehasonlítás, ha szembeállítjuk 
ezzel egy másik tartalomelemző vizsgálat eredményét. Utóbbi vizsgálat a 
„Népszabadság” olvasói postájának – azaz, a lap hasábjain közölt részé-
nek – bírálói elemeit analizálta, a Tahiéval majdnem azonos hónapokban. 
Itt is osztályoztuk a kritika célpontjait. Az eltérések ellenére érdekes a 
vizsgálat idevágó részének összevont ismertetése. Igyekeztünk a „Tabi–
vizsgálat” kategóriáit nagyjából fedő csoportosítást kialakítani. 

A Népszabadság olvasói rovatában szóvátett hibák 1957–1969 között: 
 
A kereskedelem, a közszolgáltatások és  
a lakáshelyzet hiányosságai              215 eset 
ebből: 
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Lakáshelyzet (építés, tatarozás)     28 eset 
Közszolgáltatások (gáz, víz, utak)     42 eset 
Kiskereskedelem       35 eset 
Árúellátás (árú- és választékhiány, pótalkatrészhelyzet)  30 eset 
Árúk minősége       18 eset 
Szolgáltató ágazat (főleg vendéglátóipar, 
javítószolgálat, mosodák)       30 eset 
Személy- és teherszállítás, posta, telefon    32 eset 
Az állami és társadalmi élet hibái             111 eset 
ebből: 
Vezetők és beosztottak közötti viszony    63 eset 
erkölcs Hatósági személyek korrupciója    13 eset 
Hosszadalmas hivatali ügyintézés     17 eset 
Jogszabályok, bírósági és hatósági döntések    18 eset  
A társadalmi bírálata       40 eset 
A közerkölcs, ember és ember közti viszony írott és íratlan  
szabályainak megsértése       18 eset 
A közvagyonnal való visszaélés különböző formái   22 eset 
A termelés üzemi rendjének zavarai     40 eset 
 
Az adatcsoportok tendenciáinak összehasonlítása megengedett, így né-

hány érdekes megfigyelést tehetünk. Közös vonás, hogy mind Tabi, mind 
az olvasók bírálatában első helyen állnak a vendéglátóipar, az áruellátás, a 
minőség és a kereskedői magatartás fogyatékosságai és hibái. Ezek – úgy 
látszik – mindenkit egyaránt sújtanak. 

Mind Tabinak, mind a lap olvasóinak sok gondot okoz a „szocialista 
erkölcs” normáinak megszegése: hasonló érzékenységet mutatnak mind a 
panaszos levelezők, mind Tabi a hatósági munka kóros megnyilvánulási 
formái: a bürokratizmus, és a jogszabályok merevsége iránt. 

Tabi és a „bíráló átlagolvasó” érzékenysége azonban gyakran eltér. 
Tabi nem érinti az üzemek és hivatalok belső szövevényeit és (érthetően) 
a termelés belső problémái, amelyek sok üzemi embert bosszantanak, sem 
foglalkoztatják. 

Figyelemreméltó, hogy Tabi a mindennapi élet gondjai közül alig tűzte 
tollhegyre a közszolgáltatások és a lakáshelyzet visszásságait. Talán azért, 
mert őt és szőkébb környezetét ezek nem érintik? Nem állíthatjuk, de a 
tényt érdemes feljegyezni. 

Egy másik, szembeötlő eltérés: Tabi legfőbb gondjai közé tartozik a 
sajtó, művészet és irodalom. Erről a „Népszabadság” olvasóitól úgyszól-
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ván semmit sem hallunk – pedig a társadalom életéhez ez is hozzátarto-
zik. Amit a mindennapos élet rohanásában az átlagolvasó nem érzékel 
olyan súllyal, hogy levelet írjon a „Népszabadsághoz”, azt Tabi viszi a 
nyilvánosság elé: védi a nyelv tisztaságát és kifejező erejét, kipellengérezi 
a fércműveket, összehasonlítja a Zeneakadémia elhanyagolt állapotát egy 
új Közért–bolt csillogásával stb . . . 

Aki azt kutatja, hogy az emberek bíráló szándéka hogyan tükröződik a 
párt központi lapjának hasábjain, annak nem kell egyebet tennie, mint az 
olvasók bíráló és panaszos leveleit, valamint Tabi karcolatait olvasni. A 
két rovat kiegészíti egymást. Tabi és az átlagolvasó sokmindent egyfor-
mán ítél meg. A jelenségek egy másik csoportjáról pedig vagy a „kisem-
ber” vagy a humorista tudósít. 

A szociológiai értékelést azonban megnehezíti Tabi stílusának egyik 
erőssége. A szóbűvész Tabi többnyire egy darabig egyetlen jól követhető 
fonál mentén vezeti az olvasót. Aztán a fonál felbomlik .. . 

Egy karcolatban például látszólag csak azon kesereg, hogy miért gyár-
tanak Magyarországon annyi rossz bűnügyi filmet. Javasolja, hogy olya-
nokat forgassanak, amelyekben a gyilkost el is fogják. Fel is vázol egy 
forgatókönyvet: izgalmas hajsza után a rendőrség első kérdése a gyilkos-
hoz: – „Mikor határozta el, hogy vizezni kezdi a csecsemőtejet?” – A hu-
mor három visszásságot leplez le! 1) A bűnügyi filmek alacsony színvo-
nalát. – 2.) Egy közérdekűvé vált visszaélést, a háttérben pedig, diadalma-
san 3.) a tendenciát, hogy bizonyos visszásságok ábrázolása elbúrjánzik 
és még a művészeteket is szolgálatába állítja. 

Máskor panaszos levelek két negatív jelenségre hívják fel a figyelmét, 
és kapcsolásuk nagyszerű újításhoz segíti: A töltött paprika feliratú kon-
zerv paprika nélkül kerül a fogyasztó asztalára? mesekönyvet csak hang-
lemezzel együtt lehet kapni? Kapcsoljuk a töltött paprikát hanglemezzel: 
étkezés közben a zene feledteti a paprika hiányát! 

Tabi könnyed karcolatai mögött az igazságot kutató, gondolkozó em-
ber áll. Rendszeres megfigyelésre vall, például, ahogy leleplezi egy kollé-
gáját, aki ugyanazt a filmet a szaksajtóban támadja, majd egy másik, ke-
reskedelmi lapban, jó pénzért dicséri. 

Tabi László figyelemreméltó teljesítménnyel gazdagítja a társadalom 
bíráló elemzését, ezért nemcsak az élclapszerkesztés, hanem a magyar 
publicisztikai hagyományok folytatói közé sorolhatjuk. 
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ZSIGMOND ENDRE 
Csáth Géza ébresztése7 

Dér Zoltán: Az árny zarándoka. „Életjel Miniatűrök 6.” A Szabadkai 
Munkásegyetem kiadása. Szabadka, 1969, 96 lap 
 
Ha szabad egy közhellyel kezdenem: a századunk első évtizedében induló 
író csoport, a „Nyugat” káprázatos nemzedéke, a magyar írás egyik tehet-
ségekben leggazdagabb, legszínesebb írói csoportosulása volt. Aki – mint 
Csáth Géza – ebben a csillaghullásban is a legnagyobb ígéretek közé 
számított, arról joggal feltehetnénk, hogy halála után 50 évvel már nem-
zeti klasszikusaink között tartjuk számon és életműve közkinccsé, iskolai 
tananyaggá lett. Dr. Brenner József – írói nevén Csáth Géza – pályája 
szinte megdöbbentő gyorsasággal ívelt fel; még gimnáziumi tanuló volt, 
mikor már országos hírű lapok közölték írásait és alig néhány év alatt 
maradandót alkotott nemcsak mint novellista és drámaíró, de mint úttörő 
zeneesztéta és kutató idegorvos is. Zeneszerzéssel is foglalkozott és volt 
érzéke a festészethez is. Művészi egyéniségének erejére vall, hogy mind-
ezeken a területeken úttörő kezdeményezőként lépett fel, nem egyszer 
megelőzve még a céhbelieket is. A káprázatos indulást azonban tragikus, 
korai letörés követte. Ma, Csáth neve szinte ismeretlen a nagyközönség 
előtt és talán még a legértőbb olvasók is jobban ismerik a vele foglalkozó 
gazdag irodalmat – Karinthy, Kosztolányi, Bóka, Németh László és Illés 
Endre megemlékezését és tanulmányait, – mint magát az életművet. Kü-
lönösen Kosztolányi foglalkozott igen sokat Csáth-tal. Nemcsak írótársa, 
de unokabátyja és gyermekkori legjobb barátja is volt. Számos karcolatá-
ban, novellájában és több versében is ott kísért Csáth fájdalommal és 
megrendült együttérzéssel rajzolt emberi alakja; a legfeledhetetlenebb 
formában talán abban a versében, amely egy egész, fiatalon kihunyt nem-
zedéket gyászol: 

 
Ó szép magyar fejek, ti drága–régik, 
Költők, az írás büszke bajnoki, 
 ifjan virágzók és ifjan lehullók, 
Ady, Csáth Géza, édes Cholnoky, . . .  

 
Csáth, ez a valóban „ifjan virágzó és ifjan lehulló” író még így is ma-

radandó, bár torzóban maradt életművet hagyott maga után –, amely 
                                                           
7 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 1. számában. 
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azonban még számos részletében felfedezésre vár. A több évtizedes né-
maság, amely munkásságát körülvette, 1964-ben tört meg először, amikor 
a „Szépirodalmi Kiadó” – Illés Endre válogatásában és bevezető tanul-
mányával – kiadta egy novelláskötetét. „A varázsló halála” címen. A 
szabadkai születésű író ébresztését most, halálának 50-ik évében, a szülő-
város írói folytatják; néhány hónapja avatták fel szabadkai mellszobrát, 
Almási Gábor alkotását, Dér Zoltán pedig Csáth-tal foglalkozó értékes 
kötetet hozott nyilvánosságra. (Egyébként; Szabadkán „Csáth Géza Iro-
dalmi Kör” is működik.) 

Dér Zoltán vékony kötetének gerincét két tanulmány alkotja; a rövid 
bevezetőt követő első esszé, az író drámai munkásságát elemzi. Ez annál 
is örvendetesebb, mert szinte ismeretlen területet tár fel, hiszen Csáthot 
többnyire csak mint novellistát tartjuk számon. A mellőzés okát Dér is 
említi; az író négy színműve közül csak egy, („A Janika”) jelent meg 
nyomtatásban, a többi három – („Hamvazó szerda” – „Horváték” – „Zách 
Klára”) – kéziratban maradt. Szép feladat lenne, ha egy kiadó, vagy fo-
lyóirat, most, a félévszázados évfordulón azzal emlékeznék meg az íróról, 
hogy kiadja kéziratban lappangó műveit, amelyek – Dér Zoltán vázlatos 
ismertetéséből ítélve – jelentős kordokumentumoknak látszanak. 

A második, „Angyali gyilkosa nődnek s tennem–magadnak” című dol-
gozat az író utolsó tíz évét kíséri végig. Csáth 1910 áprilisában kezdett 
morfiumot szedni; a roncsoló méreg előbb ragyogó írói, zeneszerzői, or-
vosi tehetségét kezdte ki, majd egyre sötétebb utakra hajszolta: a lopásba, 
az őrültek házába és végül, 1919-ben, feleségének meggyilkolásába és az 
öngyilkosságba. Ennek az egyre sötétedő korszaknak a történetét már 
Illyés és Kosztolányi is vázolta, de Dér Zoltán, az író öccsének, Brenner 
Dezsőnek adataira épülő leírása az első, dokumentumokra támaszkodó, 
tudományos igényű feldolgozása ezeknek a tragikus éveknek. Dér közli a 
Csáth–Kosztolányi levelezés több, eddig kiadatlan darabját, valamint 
számos dokumentum értékű fényképet. Reméljük, a szerző tovább folytat-
ja kutatásait és alkalmat talál majd a teljes Csáth–életrajz kidolgozására 
is. 

A kis–alakú kötet a Szabadkai Munkásegyetem gondozásában az 
„Életjel miniatűrök” nevű sorozat hatodik számaként jelent meg – sajnos 
csak 600 példányban. Ez az értékes könyv – és az egész, 1968-ban elindí-
tott sorozat – újabb bizonyítéka, hogy a maroknyi vajdasági magyar író és 
irodalomkutató jó sáfára gazdag örökségének. 
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BORBÁNDI GYULA 
Harcok a Duna mentén8 
Peter Gosztony: Endkampf an der Donau 1944–45, Verlag Fritz Molden, 
Wien–München–Zürich, 1969, 356 lap. 
 
Huszonöt évvel ezelőtt fejeződött be a második világháború. Nemrégen 
zajlottak le az ünnepségek, amelyekkel Magyarországon a debreceni ide-
iglenes nemzetgyűlésre és az ideiglenes kormány megalakulására emlé-
keztek. Az elkövetkező hónapokban is egymást követik a különböző év-
fordulók, az 1945-ös hatalomváltás állomásaira történő emlékezések. Ne-
gyedévszázaddal ezelőtt omlott össze a régi és született meg az új Ma-
gyarország. Gosztonyi Péter és kiadója jól választotta meg az időpontot: 
az évfordulók nemcsak az iránt keltenek érdeklődést, hogy mi történt az 
új hatalom megjelenése után, hanem az iránt is, milyenek voltak az utolsó 
háborús hónapok és milyen katonai hadműveletek vezettek a Vörös Had-
sereg végső győzelméhez. Gosztonyi kitűnő anyagismerettel követi nyo-
mon az utolsó háborús hónapok eseményeit és világosan, szabatosan írja 
meg a háború végének krónikáját. Rengeteg adatot gyűjtött össze, beszélt 
számos katonai és politikai közszereplővel, végigkutatott levéltárakat, 
okmánygyűjteményeket, forráskiadványokat, átnézett minden munkát, 
amely erről vagy rokon témáról már elkészült. Sok éves kutató munka 
eredménye ez a három és félszáz oldalas könyv, amely avatott és avatat-
lan olvasót egyaránt eligazít a 25 év előtti katonai és politikai fejlemé-
nyekben. A mű hat fejezetre tagolódik. A szerző először leírja Románia és 
Bulgária kiugrását a háborúból, az erdélyi harcokat és a sikertelen magyar 
fegyverszüneti akciót, aztán 1944 őszének harcait és a magyar nyilas re-
zsim működését. Külön fejezetben foglalkozik Budapest ostromával és 
elestével (Erről évekkel ezelőtt önálló munkát jelentetett meg). A negye-
dik fejezet tárgya a front mögötti helyzet mind a két oldalon. Végül az 
utolsó német offenzíva és a szovjet ellenoffenzíva, valamint az ausztriai 
harcok leírása zárja az áttekintést. 

Gosztonyi Péter igen világos okfejtéssel szembe száll azzal a széles 
körökben elterjedt nézettel, hogy a nyugati hatalmak Jaltában „eladták” 
Közép–Európát az oroszoknak. Gosztonyi szerint a jaltai konferenciának 
más volt a szerepe és jelentősége. Az ugyanis, hogy a Dunavölgye szovjet 
érdekövezet lesz, nem a jaltai megállapodások következménye, hanem 

                                                           
8 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 1. számában. 
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már korábbi döntés eredménye. A dunai népek jövője már az 1943-as 
teheráni értekezleten eldőlt, amikor szovjet kívánságra az angolok és 
amerikaiak elejtették egy balkáni partraszállás gondolatát. 1944 nyarán 
megállapodás született a Hitler–ellenes koalíció három vezető hatalma 
között a délkelet európai hadműveleti övezetek ügyében. Churchill 1944 
októberi moszkvai látogatása alatt pedig létrejött az a híres gentlemen's 
aggreement, amely érdekszférákra osztotta fel Közép– és Délkelet–
Európát. 

Gosztonyi szemléletét a hűvös tárgyilagosság jellemzi és az esemé-
nyek értékelésében nem enged a politikai haszon és vágyálom kísértésé-
nek. Azt írja le, ami történt és ahogyan történt, igyekszik megérteni a sze-
replők magatartásának és tetteinek rugóit, ítéleteiben pedig bizonyítékai, 
nem pedig rokon- vagy ellenszenvek vezetik. Nincs benne a magyarok 
iránti részrehajlás és elfogultság sem; az igazságot igyekszik kideríteni, 
nem pedig előre gyártott tételeket vagy kegyes hiedelmeket igazolni. Ez 
munkáját különösen értékessé teszi. 
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HANÁK TIBOR 
Könyvek Wittgensteinről9 

 
Ludwig Wittgenstein századunk egyik legbefolyásosabb gondolkodója. A 
húszas évek végén az osztrák fővárosban szervezkedő logikai pozitiviz-
mus, az ún. „Bécsi Kör” tagjai előfutáruknak és mesterüknek nevezték, 
majd a különféle nyelvfilozófiák, a főképp Angliában es Amerikában el-
terjedt analitikus irányok alapitójukat látták benne, de megpróbálták 
Wittgensteint összekötni a kantiánus bölcselettel, a fenomenológiával és 
némi meglepődést kiváltva – az egzisztencializmussal is. 

Az angol nyelvterületen a második világháború után kezdtek emlegetni 
szélesebb körökben. Németországban és hazájában, Ausztriában csak 
1960 táján fedezték fel. A frankfurti Suhrkamp Verlag ekkor kezdte meg 
a nagy filozófus műveinek újrakiadását illetőleg német fordítását, Witt-
genstein összegyűjtött írásainak negyedik kötete, a Filozófiai nyelvtan 
(Philosophische Grammatik) 1969 decemberében hagyta el a nyomdát. 
Magyarországon csak a Tractatus logico–philosophicus jelent meg Logi-
kai–filozófiai értekezés címmel 1963-ban, de nem váltott ki nagy vissz-
hangot, – bizonyara azért, mert a mai magyar filozófiai életnek más mű-
vekre kell rezonálnia. A Wittgenstein filozófiájával foglalkozó magyar 
tanulmányokat egy kézén meg lehet számolni és ezek is védelmi állásból 
közelítenek a Tractatus problematikájához, igyekeznek koncepcióit a 
polgári filozófia hanyatlástermékének feltüntetni. Pedig akár egyetértünk 
Wittgenstein fejtegetéseivel, akár nem, ismeretük nélkül elszakadunk ko-
runk egy fontos áramlatától, légüres bölcselkedésre kárhoztatjuk magun-
kat, és nemcsak a közművelődéstől, de a tudományoktól is sok fontos 
impulzust von meg az az ország, mely nem ad lehetőséget műveinek fel-
dolgozására, továbbgondolására. Az egyre duzzadó Wittgenstein–
irodalom is igazolja, hogy filozófiája nem csupán időtöltő eszmetorna 
vagy elmélkedő ínyencek divatja, hanem a nyugati tudományos élet fon-
tos megtermékenyítő tényezője és több gondolkodási irány elindítója. 

Ki volt Wittgenstein? 
Életéről és működéséről szóló könyvek közül még ma is kiemelkednek 

Norman Malcolm először 1958-ban kiadott feljegyzései (Ludwig Wittgen-
stein, A Memoir by Norman Malcolm. Oxford University Press, London 
1958.) A szerző Wittgenstein tanítványa volt az angliai Cambridge-ben. 

                                                           
9 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 2. számában. 
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Jelenleg a Cornell–egyetem filozófiaprofesszora. Könyve angolul, néme-
tül és franciául is megjelent. Olvasása annak sem okoz nehézséget, aki 
életében még nem vett a kezébe filozófiai munkát. Norman Malcolm 
könyvének címe minden nyelven: „Ludwig Wittgenstein”. Ebben nem a 
nagy gondolkodó filozófiájáról van szó, hanem életének főbb állomásai-
ról, szokásairól, alakjáról. 

Wittgenstein jómódú bécsi családból származott. 1889-ben született az 
osztrák fővárosban. 14 éves koráig otthon nevelkedett, majd Linzben, 
Bécsben és Berlinben tanult. Mielőtt a filozófiai problémák megérintet-
ték, a gépek embere volt. Technikai főiskolákra járt, mint kor- és honfi-
társa, Robert Musil. 

Életének filozófia előtti korszakáról az elmúlt ősszel igen érdekes 
könyv jelent meg a salzburgi Otto Müller kiadónál. Címe; Ludwig Witt-
genstein: Briefe an Ludwig von Ficker (Salzburg 1969), magyarul: Witt-
genstein levelei Ludwig von Fickerhez. Ludwig von Ficker az osztrákok 
Osvát Ernője, a század elején legjelentősebb irodalmi folyóirat, az Inns-
bruckban megjelenő Brenner szerkesztője és kiadója volt. Egy szép na-
pon, 1914 július 14-én levelet kapott Wittgensteintől, mely így kezdődött: 

„Igen tisztelt Uram! Bocsásson meg, hogy egy nagy kéréssel alkalmat-
lankodom. Szeretnék önnek átutalni 100.000 koronát és kérném, saját 
belátása szerint ossza szét a rászoruló osztrák művészeknek.” 

Ficker nem akart hinni a szemének. Százezer korona vagyon volt. 
Wittgenstein közölte vele, hogy nem tévedésről van szó. Ezt azzal fogja 
bebizonyítani, hogy a pénzt nyomban átutalja. Ajándékából egyébként 
többek között Georg Trakl és Rainer Maria Rilke részesült. Később, mint 
egy másik levelezésből (Paul Engelmann: Letters from Ludwig Wittgen-
stein. Oxford 1967.) tudjuk, Ficker és Wittgenstein elhidegült egymástól, 
Wittgenstein nem értett egyet a Brenner változásaival. 

A világháború előtt kezdett érdeklődni a matematika és a logika össze-
függései iránt. A korszak legjobb elméit választotta tanárának: Bertrand 
Russelt és A. N. Whitehead-et, a Principia Mathematica szerzőit. Már a 
fronton volt, mikor elkészült elméletével. Olasz fogságba esett. Innét 
küldte el Russelnak a Tractatus kéziratát. A nagy gondolkodó újszerűnek, 
eredetinek és kétségtelenül jelentősnek nevezte Wittgenstein tételeit, de 
nyomban hozzátette: „Hogy igazak-e, nem tudom.” 

Norman Malcolm leírása szerint Wittgenstein koncepciója újságolva-
sás közben született meg. Egy autószerencsétlenség vázlatos rajzán akadt 
meg szeme. Eltűnődött azon, hogy ábrákkal hosszú mondatokat lehet 
megtakarítani. Két ötlete támadt: a matematika mintájára logikai szimbó-
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lumokkal jelölni a hosszadalmas mondatokat, és az a meggyőződés, hogy 
a nyelv voltaképp a valóság képe. A megtisztított, tudományos nyelv lo-
gikai viszonylatai megfelelnek a valóság viszonylatainak, – mint ahogy az 
autószerencsétlenség és annak vázlatos rajza is egybevág. 

Wittgenstein, mikor kidolgozta elméletét, szegre akasztotta a filozófiát. 
Átgondolta az átgondolhatót, minek fáradozzék tovább? Elment tanítónak 
egy alsóausztriai faluba, majd kertész lett egy bécsi kolostorban. Időköz-
ben azonban a filozófusok felfedezték a Tractatust, neopozitívizmus vagy 
logikai pozitívizmus néven szellemi mozgolódás keletkezett, s az osztrák 
fővárosban az 1920-as években megalakult a később világhírre emelke-
dett „Bécsi Kör”. Tagjai visszaszólították Wittgensteint a filozófiába, de 
önnön elméletébe nem talált többé vissza. Ettől kezdve nem az ideális 
nyelvet kereste, hanem a reálisat vizsgálta; nem azt nézte, milyennek kell 
lennie a tudományos nyelvnek, hanem milyen a rendelkezésünkre álló 
köznapi beszéd. Ezzel a megváltozott témakörrel és nézésmóddal most 
már egy másik filozófiai irányt indított el, melyet összefoglalóan analiti-
kus filozófiának neveznek. Wittgensteinnek tehát két filozófiája, a filozó-
fiának két Wittgensteinje van. 

1930 táján Cambridge-be utazott. Egyetemi előadásait kis körben tar-
totta. Hívei valóságos szektát alkottak. A beavatottak megvilágosultságá-
val és fölényével jártak társaik között. Wittgenstein ekkor adta ki második 
filozófiájának összefoglaló művét, a Filozófiai vizsgálódások-at. A máso-
dik világháború alatt önkéntes szolgálatokat vállalt. Kórházakban és labo-
ratóriumban dolgozott. 1945 után nyugdíjazását kérte. Félt, hogy szenilis-
sé válik és előadásaival összezavarja hallgatóit. Írország nyugati partján 
egy parasztházba húzódott vissza. 1949-ben tudta meg, hogy halálos be-
teg. Georg Henrik von Wright helsingforsi egyetemi tanár szerint Witt-
genstein halála előtt két nappal életének legkitűnőbb gondolatait vetette 
papírra. Cambridge-ben hunyt el 62 éves korában, 1951 április 29-én. 

Ha valaki azt kérdezné, hol kezdje Wittgenstein filozófiájának tanul-
mányozását, azt kellene válaszolni: Pitcher-nél. Könyve, The Philosophy 
of Wittgenstein, Englewood Cliffs, N. J. 1964 (németül: Die Philosophie 
Wittgensteins, Freiburg, München 1967.) egyik leghasználhatóbb beveze-
tés Wittgenstein gondolatvilágába és a hozzá fűződő irodalomba. 

George Pitcher a filozófia tanára a Princeton egyetemen. Őt tartják 
nemcsak Wittgenstein, de a filozófiája körül zajló angol nyelvű viták leg-
alaposabb ismerőjének is. A szétágazó értelmezések, elutasítások és ra-
jongások arra ösztökélték, hogy az érdeklődőket végigvezesse Wittgen-
stein legfontosabb elméletein s érzékeltesse: miként jöhettek létre a gyö-
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keresen különböző állásfoglalások. A szerző nem ítélkezik, nem nevezi 
Wittgensteint sem a filozófia tagadójának, sem megmentőjének, hanem 
csak megállapítja, hogy gondolatai itt vannak, átjárják korunkat: foglal-
kozni kell velük. Aki beleolvasott a Tractatusba, az tudja, hogy ehhez a 
tömör, titkos értelmeket sejtető fogalmazáshoz ajánlatos filozófiai útika-
lauzt venni. Ezt írta meg George Pitcher, méghozzá oly kedvet keltő egy-
szerűséggel, hogy az olvasó szívesen időzik az egyes kérdéseknél. Elő-
ször Wittgenstein életét mutatja be a szerző, majd a Tractatus alapfogal-
mait és szinte anélkül, hogy észrevennénk, máris a filozófia kellős köze-
pén vagyunk. A szaktudást feltételező logikai és matematikai részletkér-
déseket mellőzi a szerző. A könyv második része a késői Wittgensteinnel, 
a Filozófiai vizsgálódásokkal foglalkozik. Pitcher azt írja, hogy műve 
célját tévesztette, ha nem arra ösztönöz, hogy Wittgenstein könyveit kéz-
be vegyük. Ennél azonban jóval nagyobb feladatot teljesít. Felszámolja az 
előítéleteket, félreértéseket, de kritikai távolságot vesz az általa 
nagyrabecsült filozófustól. Ez a munka nem Wittgensteinnek, hanem a 
kritikus gondolkodásnak toboroz híveket. 

A kritika még nagyobb nyomatékot kap Erik Stenius sokat vitatott 
könyvében (Wittgenstein's Tractatus. Oxford 1960.), mely nemrég néme-
tül is megjelent (Wittgensteins Traktat. Frankfurt/M. 1969.) A szerző a 
filozófia tanára a helsinki egyetemen. Műve csak a Tractatusszal, tehát 
Wittgenstein első filozófiájával foglalkozik. Végigveszi tételeit, melyeket 
lényegében három fő csoportra oszt: az elsőbe helyezi azokat, amelyeket 
érteni vél és helyesnek tart, a második csoportba tartoznak az általa érthe-
tőnek tartott, de félrevezető és téves nézetek, s a harmadikba kerülnek 
azok, amelyeket nem ért, homályosnak talál és azért nem tudja eldönteni, 
hogy igazak vagy tévesek. A központi problémában, a „mondat mint 
képmás” kérdésében a szerző sokkal kevésbé radikális álláspontot képvi-
sel, mint a késői Wittgenstein. Stenius kimutatja, hogy egyes mondatok 
valóban képmás–jellegűek – persze nem a marxista visszatükrözés, ha-
nem az izomorfia, a struktúrahasonlóság értelmében –, csahogy nem min-
den mondat ilyen. Ezzel szemben Wittgenstein második korszakában el-
veti a nyelvi képmáselméletet. A szerző kritikai munkája nemcsak a Witt-
genstein–irodalomban jelentős mű, hanem a szemantikai vizsgálódások 
szempontjából is, viszont több oldalról vitatják Wittgenstein filozófiatör-
téneti helyének meghatározását. Stenius szerint: „A logikai pozitivistáktól 
eltérően Wittgenstein a lényegi pontokban kantiánus volt” (279.), s ezért 
jogosnak tartja filozófiáját „transzcendentális lingvalizmusnak” vagy 
„lingvalista idealizmusnak” nevezni. Ezt a nézetet képviseli Wolfgang 



 

45 

Stegmüller, müncheni filozófiaprofesszor is a modern filozófia fő áramla-
tairól írt kitűnő munkájának új kiadásában (Hauptströmungen der 
Gegenwartsphilosophie, 3. kiadás, Stuttgart 1965. 534–661. old.) 

Elterjedtebb felfogás Wittgensteinben hagyománytörést látni. Némely 
szerző már–már a nihilizmus képviselőjének, a gondolkodás tagadójának 
nevezi. Walter Schulz, a tübingeni egyetem tanára is arra a népszerűtlen 
feladatra vállalkozott (Wittgenstein. Die Negation der Philosophie. 
Pfullingen 1967.), hogy bemutassa, miként ássa alá Wittgenstein a filozó-
fiát. Szerinte, ha Wittgenstein behatóan foglalkozott volna a filozófia 
klasszikusaival és korának bölcselőivel, elsősorban Husserl-lel, nem esett 
volna vissza az újkori filozófiát megelőző problématikába, az 
antidialektikus gondolkodásba. Épp Kant hatása, a 
transzcendentálfilozófiai reflexió hiányzik a Tractatusból – állítja a szer-
ző tudatos ellentétben Stenius-szal. (37.) Walter Schulz elszakítja Witt-
gensteint a bölcselettörténettől és csak a tudományos technikákkal, a 
lingvisztikával, strukturalizmussal, matematikai logikával való termékeny 
kapcsolatát hajlandó elismerni. Szerinte a wittgensteini filozófiák megás-
ták a gondolkodás sírját, a mai bölcselkedés számára nem nyitnak új uta-
kat. 

A tények ellentmondanak Walter Schulz félelmeinek. Wittgensteinből 
filozófiai iskolák indultak el és működése óta a hagyományos filozófia 
nem egy problémája új megvilágításba került. Meg kellene vizsgálni, 
hogy a szerző nem azért lát-e Wittgensteinben sírásót, mert a filozófia 
életét túlságosan szűk keretbe szorítja. Számos nagy bölcselőről állították 
saját korában, hogy rendszere megsemmisíti a filozófiát, holott legfeljebb 
csak a gondolkodás addig érvényes típusait tagadta. 

Nem lenne nehéz egy sorozat könyvcímmel válaszolni a tübingeni pro-
fesszor aggodalmaira. A hozzá feltehetően közelálló szerzők közül kira-
gadom Donald Hudson-t, az angliai Exeter egyetemének tanárát, aki 
(Ludwig Wittgenstein. The Bearing of his Philosophy upon Religious 
Belief. London, Richmond 1968.) azt írja, hogy nem a filozófiát, de a mai 
hittudományt sem lehet igazán megérteni, ha nem ismerjük kellőképp 
Wittgenstein életművét. Anselm Müller könyve is azt igazolja, hogy a 
nihilizmussal vádolt filozófus új kiindulópontot nyújt a régi filozófiáknak. 
Ontologie in Wittgensteins „Tractatus” (Bonn 1967) című munkájában 
bemutatja, hogy az a kérdés: milyennek kell lennie a világnak, amelyben 
a logikailag eszményi nyelv érvényes, valójában az ontológia támpontja. 
Ez a lételmélet monista, de – mint a szerző írja – „nem metafizikában”. A 
Tractatusnak az a mondata, mely szerint „amiről nem lehet beszélni, arról 
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hallgatni kell”, a misztikus létrétegre utal. A gondolkodás határát a nyelv, 
a nyelv határát a világos fogalmazás szabja meg. Ami ezen túl van, arról 
nem lehet beszélni, – de azért van. Ez a mondhatatlan: a magasabbrendű, 
az élet értelme és Isten. A könyv egyik nagy értéke, hogy érzékelteti: 
Wittgensteint nemcsak a filozófia ellenfelének lehet elkönyvelni, sőt épp 
ellenkezőleg: olyan bölcseleti rendszereket is megtermékenyíthet, melyek 
alól – sokak szerint – kihúzza a talajt. 

Ez a megállapítás főként az első Wittgensteinre vonatkozik. A második 
Wittgenstein többször visszatért az olyan témákhoz, mint a szépség, jó-
ság, vallásos hit, Isten. Idevonatkozó fejtegetéseinek egy részét tanítvá-
nyai pár évvel ezelőtt kiadták (Lectures & Conversations on Aesthetics, 
Psychology and Religious Belief. Oxford 1966.) és németül is megjelent a 
Vandenhoeck- sorozatban (Vorlesungen und Gespräche über Ăsthetik, 
Psychologie und Religion. Göttingen 1968.). Erről a kiadásról ajánlatos 
tudni, hogy nem Wittgenstein eredeti kéziratait, előadásvázlatait tartal-
mazza, hanem hallgatói feljegyzését. A publikációhoz Wittgenstein nem 
járult hozzá, a közreadott előadásokat, ill. dialógusokat nem hitelesítette. 

Az eddigiekben kevés szó esett a Filozófiai vizsgálódásoktól, a nagy 
gondolkodó másik fő művéről. Ennek egyik oka, hogy Wittgenstein má-
sodik filozófiájáról viszonylag kevesebb önálló mű jelenik meg. A Vizs-
gálódásokban az egyes kérdések, a konkrét jelentéstani fontolgatások 
kapják a főszerepet, nem pedig a filozófia egészét, a világnézetek alapjait 
érintő tételek, mint a Tractatusban. Épp ezért a Vizsgálódások 
problématizmusának, a részletező elemzéseknek jobban megfelel, ha a 
kritikai feldolgozások, a szekundér–irodalom is tanulmány–formában 
próbálja megközelíteni a késői Wittgensteint. (Közvetve ezt igazolja Dá-
vid Pole nem éppen sikerültnek mondható könyve is – The Later 
Philosophy of Ludwig Wittgenstein. London 1958 –, mely meglehetősen 
önkényesen nevezett ki néhány kérdést a Vizsgálódások fő témájának.) 
Az angol nyelvterület legfontosabb idevonatkozó publikációja a George 
Pitcher szerkesztésében megjelent tanulmánykötet (Wittgenstein: The 
Philosophical Investigations. New York 1966.), melynek nincs hasonlít-
ható párja a német Wittgenstein–irodalomban. A frankfurti Suhrkamp–
kiadó nemrég zsebkönyvben adott ki négy tanulmányt a Filozófiai vizsgá-
lódásokról (Über Ludwig Wittgenstein. Frankfurt/M 1968). Mind a négy 
angol ill. amerikai szerzőtől származik. Norman Malcolm, Peter Frederick 
Strawson, Newton Garver és Stanley Cavell írásai a magány–nyelv prob-
lémájával foglalkoznak. Wittgenstein szerint a nyelv bizonyos szabályo-
kat követő játék. Kimutatja, hogy privát nyelv nem lehetséges, mert nem 
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tudunk bizonyosságot szerezni arról, hogy a sajátmagunk által felállított 
játékszabályokat adott esetben betartjuk-e. A négy szerző más és más 
oldalról közelítve dolgozza ki Wittgenstein nyelv–játékelméletének jelen-
tőségét. Egyesek úgy vélik, hogy ennek alapján cáfolni lehet az ismeret-
elméleti szolipszizmust. 

Mint többször is említettük, két Wittgenstein van: korai és késői. Nem 
abban a köznapi értelemben, ahogy fiatal- és öregkorról szoktunk beszél-
ni, hanem az elvi kettősség jelentésével. Az első és második szakaszt 
többéves gondolkodási szünet, elméleti szakadék, a nézőpontok és mód-
szerek ellentétessége választja el. Wittgenstein két filozófus. 

Kézenfekvő a kérdés: közte semmi? Nincs átmenet a két filozófia kö-
zött? Ennek a problémának külön irodalma van. Leghitelesebbek termé-
szetesen Wittgenstein írásai a 20-as, 30-as évek fordulójáról, a németül 
nemrég megjelent Filozófiai nyelvtan (Philosophische Grammatik. Lud-
wig Wittgenstein Schriften 4. Frankfurt/M. 1969.) és Friedrich 
Waismann, a Bécsi Kör egyik tagjának feljegyzései, ki tanúja volt Witt-
genstein filozófiai újjáéledésének (Ludwig Wittgenstein und der Wiener 
Kreis. Ludwig Wittgenstein Schriften 3. Frankfurt/M. 1967.). 

Az idevonatkozó, széles skálájú irodalomból két művet ragadok ki. 
Garth Hallett jezsuita filozófus (Spring Hill–College) Wittgenstein's 
Definition of Meaning as Use, New York 1967 című könyve a Vizsgáló-
dások 43. fejtegetésére támaszkodik, melyben Wittgenstein azt írja, hogy 
a szavak értelmét nem a nyelv igazságábrázoló funkciója határozza meg, 
mint még a Tractatusban gondolta, hanem a használatuk („The use of the 
word in practice is its meaning”.) A szó jelentését az szabja meg, hogy 
egy mondatban milyen értelemben használjuk, mint ahogy pl. a sakkban a 
bástya „értelmét” a játékszabályok alapján történő alkalmazása határozza 
meg. Hallettnél a jelentéstani probléma mögött az átmenet kérdése húzó-
dik meg, tehát az: vajon, miért hagyta el Wittgenstein a Tractatusban 
megfogalmazott álláspontját? A jelentés–definíció változásának oknyo-
mozásával világossá válik, hogy a szavak értelmének rögzítésén múlik a 
filozófia értelme is. Erről az oldalról tekintve, Wittgenstein a bölcselettör-
ténet új Szokrátesze, ki bábaként (maieutiké techné) segíti világra nem-
csak a szavak jelentését, de a jelentés jelentését is. 

Míg a legtöbb szerző elismeri az ellentétet és megkérdőjelezi az elmé-
leti átmenet lehetőségét a két Witggenstein között, Kurt Wuchterl múlt év 
végén megjelent munkája (Struktur und Sprachspeil bei Wittgenstein. 
Frankfurt/M. 1969.) az összekötő kapcsot próbálja megtalálni. Ezt szerin-
te a közös logikai–matematikai témákban és néhány formai eljárásban 
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kell keresni. Annak ellenére, hogy Wittgenstein a matematikai a 
Tractatusban kifejezetten logikai módszernek tekinti, a korai és késői 
Wittgenstein kapcsolatának dokumentálására megkísérli bemutatni az 
operácionista (műveletelméleti) elemek jelenlétét. Ha ez sikerül a szerző-
nek, valóban egy összekötő szálat talált, – mely azonban meglehetősen 
halovány szál, nem pedig bizonyítéka az átmenet, a filozófiai egymásból 
származás lehetőségének. Felsorolt bizonyítékai azonban igen soványak. 
Ha a Tractatusban szó esik is a jelek használati szabályairól, a mű egészét 
tekintve csaknem mellékes szerepe van ennek. Wittgenstein a matemati-
kát alárendeli a logikának, mondatait tautológiának fogja fel. A szerző 
mindössze félmondatokat és egyes kifejezéseket tud idézni feltevésének 
igazolására. Világos és egyértelmű fejtegetéseket találunk erre vonatkozó-
lag az említett Waismann–féle feljegyzésekben, tehát az 1929–1932 kö-
zötti években. Ez viszont nem azt igazolja, hogy Wittgenstein két filozó-
fiája egymásból alakult ki, hanem csak azt, hogy a második korszak vi-
szonylag korán (de azért több mint egy évtizeddel a Tractatus megírása 
után!) kezdődött. 

Sokan megpróbálták Wittgenstein filozófiatörténeti helyét kijelölni. 
Láthattuk, hogy egyes szerzők Kanttal hozzák kapcsolatba, mások a 
neopozitívizmussal, fenomenológiával, Tullio de Mauro (Ludwig Witt-
genstein. His place in the development of semantics. Dordrecht 1967.) 
Arisztotelész, Vico, Locke és Croce filozófiájával állítja párhuzamba. 
Mindez a múltra utal. Az újabb könyvek között a fiatal müncheni filozó-
fus, Eike von Savigny munkája (Die Philosophie der normalen Sprache. 
Frankfurt/M. 1969.) bemutatja a folytatást, azt, ami Wittgenstein után 
következett: Gilbert Ryle, John Langshaw Austin elméletét és a nemzet-
közi méretű vitákat a Vizsgálódások problémáiról. Ez a könyv jól érzékel-
teti, hogy Wittgenstein kezdet volt. Első korszakában lemondott a megol-
dásról, a rendszerről, tanításról; a filozófiát a tudományos megértés mód-
szerének tartotta. A másodikban a módszert használatba vette és a köz-
nyelvre alkalmazta. Filozófiája tevékenység, nem pedig megtanulható 
tételgyűjtemény. Semmi nincs benne készen. A gondolkodást mozgásra 
ösztönzi. „Mi a célod a filozófiában?” – kérdezi a Filozófiai vizsgálódá-
sok 309-es feljegyzésében. – „A légynek megmutatni a kiutat az 
üvegbúrából.” A légy az emberi ész, melyet a gyilkos ecet fölött a nyelv 
burája tart fogva. A kiutat a gondolkodónak magának kell keresnie, szün-
telen próbálkozásokkal. Mint az első attikai filozófusok, Wittgenstein is 
nagy kérdező volt, ki nem a világ, a történelem, az élet, hanem a szavak 
értelmét kutatta. 
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PEÉRY REZSŐ 
Hegyország gesztusa10 

Szalatnai Rezső: Arcképek, háttérben hegyekkel, Szépirodalmi Könyvki-
adó, Budapest 1969, 370 lap 
 
Szalatnai Rezső, az 1946 óta Budapesten élő író és irodalomkutató „Arc-
képek, háttérben hegyekkel” című újabb művelődéstörténeti portrésoroza-
ta tipikusan szlovákiai ihletésű könyv. 

Bél Mátyástól Kassák Lajosig terjedő időbeli skálában, művelődéstör-
téneti tanulmányokat és riportokat, művészekről, tudósokról, írókról ké-
szült vázlatokat, írók bölcsőhelye körüli séták és felderítőutak hangulat-
képeit, kortörténeti beszámolót, életrajzi részleteket foglal magába ez a 
színes és hangulatos vázlatkönyv. Nincsen hőse és eseménye szlovákiai 
vonatkozás nélkül, akár a nagyszombati egyetem Budára költöztetésének 
Kempelen Farkas irányította érdekfeszítő műveletéről ír, akár Petőfi po-
zsonyi nyomorgásának és élményeinek nyomát kutatja életműben, kortár-
si feljegyzésekben, művelődéstörténeti utalásokban, helytörténészek kal-
lódó szórványos adataiban; akár Mednyánszky László vad hegyvidéki 
barangolásainak történetéről szól, Bartók pozsonyi gyermekéveinek szín-
helyét eleveníti meg, vagy Gvadányi szakolcai házát írja le, ha Móricz 
Zsigmond rozsnyói tartózkodásának nyomait fürkészi vagy az író felvidé-
ki novelláinak táji és emberi vonatkozásait foglalja össze. Középponti 
problémája mindenkor a hely szellemének, a genius Ioci-nak jelenléte, a 
földrajz és kultúra, a miliő és szellem, az irodalom és a mögötte lévő tör-
ténelmi és szociológiai tényezők összefüggéseinek kiderítése. 

Szerb Antal Magyar Irodalomtörténetének előszavában azt mondja 
könyvéről, hogy az „emberien élő, emberien átélt, humánus stílus által 
szeretné a magyar irodalmat emberi szívekhez közel hozni”. Szalatnai 
Rezső hegyországi arcképsorozatának olvasása közben úgy érzi az ember: 
itt az író pontosan ugyanazt akarta. A szíveket, a kedélyt kívánja meghó-
dítani humánus, emberien átélt stílusa eszközeivel szerelmes földrajzának. 
Ez a szerelmes földrajz abban követi és építi újjá a mi egykori szlovákiai 
ifjúsági álmainkat, hogy államtól és hatalomtól a föld és nép felé fordul, 
hogy a szellem nagy képviselői mögött ama egyszerű emberek sorát kere-
si, akik a szellem nagyjait szülték, nevelték, útnak indították, eszmék és 
formák mögött az azokat létrehozó emberi és történelmi tényezőket, ame-

                                                           
10 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 2. számában. 
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lyek az eszmék és formák kialakításában pozitívan vagy negatívan 
résztvettek, műveltség és szellem hátterében az azt kialakító emberi köze-
get. 

Szalatnai Rezső irodalomtörténeti írásainak jellegzetes vonását tudo-
mányos műszóval synkretizmusnak, együvé látásnak, eggyé olvasztásnak, 
jelesül a szlovák–magyar irodalmi vonatkozások szerves kapcsolatba–
hozásának lehetne neveznünk. Ebből az egységbe illesztő törekvésből 
alakulnak ki plasztikus, eleven, a táj és a társadalmi–anthropológiai, tör-
ténelmi és irodalmi tényezők kölcsönösségére utaló leírásai. 

Módszertanából tanulhatna az iskolás irodalomtörténet, amely olyan 
ritka kivételképpen tudta elevenné tenni az adatot, amely írók esetében 
nemcsak adat, hanem többnyire sugallat és megbízatás is. 

Ahogyan a tájképet váltja a foglalkozások békés seregszemléje, aho-
gyan a piaci idillt feloldja a robogó lovas kocsik és a folyón alászálló tuta-
jok dinamikus látomása, az szinte stilisztikai tankönyvbe kívánkozik a 
lírai, az érzelmes leírás eleven példájaként. A hamvason elénk fénylő tá-
jakat és városokat bemutató író mintha a sorok között arra figyelmeztetne, 
hogy lírai optikájával tárgyát elsősorban megszerettetni kívánja. A csú-
nyácska haza így változik tolla varázslatára tündéri és álomi hazává. Mi-
lyen messze kellett szakadnia tőle annak, aki immár elsősorban így emlé-
kezik rá vissza, így akar rá visszaemlékezni a tér és idő opálos távlataiból. 
Hát, íme – messze szakadtunk tőle. 

Még egyben kellett óhatatlanul Szerb Antalra gondolnom az Arcképek 
olvasása közben. Mintha az ő síron túli sugallatát érezném Szalatnai Re-
zső bátorságában, amint az irodalmi kutatás száraz adatait mindenkor 
szépirodalmi rangra emeli s abban, ahogy írás és szerkesztés közben 
minduntalan a klasszikus irodalomtörténet ama eleven forrásából merít, 
amit a humanisták pletykálkodó szenvedélyének, az írói alakítás adatokat 
és tényeket formáló és változtató kényszerének nevezhetünk. 

Nem mintha elkerülte volna a kutatás és aprómunka fárasztó ösvénye-
it! Könyvébe igen sok eredeti anyagot épít be, kedveli a meglepő, apró 
filológiai adatokat, de saját munkájának eredményeit – és a másokét is – 
szuverénül aláveti az írói látomás, gyakran egy már eleve meglévő akarati 
képlet parancsának. 

Ilyenkor az olvasó a költészet és valóság tényleges határai felől érdek-
lődnék, némi zavarában, ha nem nyújtana kárpótlást az elmosódó határo-
kért a stílus varázsa s az írói módszer ereje, mely oly szuggesztíven kínál-
ja a vízió hitelét a valóságé helyett... 
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A tájak és egyes történelmi helyzetek megjelenítésének lírai optimiz-
musáért annál jobban kárpótol a portrék realizmusa. Itt néhány erős vonal 
felejthetetlen erővel tud embert, sorsot, küldetést elénk emelni. 

Móricz Zsigmond alakját néhány sorban így örökíti meg: „Saját légkö-
re volt, akár egy Rembrandt önarcképnek. Maga az ember felidézte az író 
egész világát, az egész magyar glóbuszt... Amerre ment, Atlaszként hor-
dozta hazáját... Paraszt volt polgári külsőben, s polgár volt paraszti hall-
gatással és erővel...” Plasztikus, erős, tömör jellemzés! Az egykori szlo-
vákiai magyar ifjúságra döntő hatással volt a magyar októberi forradalom 
emigrációja. Fényes Samu alakjának megidézésében ennek a kornak sajá-
tos hangulata, ennek a nemzedéki különbségeket áthidaló kapcsolatnak 
légköre elevenedik meg: „Abban az időben, Kassán vagy Losoncon gyak-
ran látható volt Fényes Samu kétméteres alakja, fehér rabbi szakállával, 
irdatlan fekete kalapjával, égő szemeivel és harsogó hangjával. Hóna alatt 
cipelte a Diogenes narancsszín borítólapba fűzött példányait.” Bartók 
Béla pozsonyi gyermekkorának iskolai színhelye, az egykori pozsonyi 
királyi katolikus főgimnázium akkor még egy zárdába szorított komor 
intézet volt. Bartók tanárai úgy jelennek meg előttünk, mint „Többségük-
ben idős, korszerűségtől, haladó eszméktől messze eső, szivarszagú, régi-
es szabású sötét ruhákban járó rigolyás urak, akik azonban Herbart mód-
szeréhez ragaszkodva lexikális tudásukat pontosan átadták tanítványaik-
nak.” Szivarszagú, rigolyás urak – szinte ma is a félő riadt gyermek érzéki 
észleleteivel erezzük magunk fölött őket. Ha irodalomtörténészeink is-
mernék ezeknek az írói fogásoknak a titkait, ismeretlen lenne az unalom 
ólmos légköre az irodalomtörténetórákon. 

Színekben, elevenítő erőben, a fantázia teremtő tehetségében Szalatnai 
Rezső könyve seholsem szegény. Számomra leghitelesebb mégis ott, ahol 
személyes élményt mond el, gyermekkori, ifjúkori találkozásairól ad 
számot az irodalom emlékeivel vagy élő alakjaival. Itt a színek halkab-
bak, az eszközök igénytelenebbek, de a szerényebb hangszerelést átfűti a 
közvetlen élmény emberi melege. Az olyan részletekre gondolok, mint 
ifjúkori zarándokútja Rohóra Gvadányi sírjához: „Délután volt, a katoli-
kus plébános aludt, a sekrestyés fia nyitotta ki a sötét, pöttöm templomot. 
Megtaláltam Gvadányi József nyugvóhelyét. A falba rakott sírkövön lefe-
lé fordították a rózsát tartó néger fiúcska fejét... A megfordított címer azt 
jelenti, hogy a család kihalt, nincs több utódja. A tábla nagyon poros volt, 
repedt–kopott a magyar felírás. Letöröltem a port, felderengett a költő 
neve.” 
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Ezek a repedt–kopott feliratok fénylenek fel Szalatnai Rezső könyvé-
ben. Bátorító és felemelő tudat, hogy a gondos szeretet, amellyel a port 
letörli róluk, két kultúrát, két szellemiséget zár magába és békít egybe: a 
magyar és szlovák népét. Hegyország gesztusa ez: az egymást megbe-
csülni tudó tiszteleté. 
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PEÉRY REZSŐ 
Szegényparaszti krónika11 

Veres Péter: Szülőhazám, „Hortobágy mellyéke”, Kossuth Könyvkiadó, 
Budapest, 1968, 286. l. – Őszi változatok, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1969, 302 l. 
 
Jó gazda volt, becsülte termését, nem hagyott belőle elkallódni egy sze-
met sem. Értett betakarításához és ebben fel tudta használni a sok–sok 
írótársának kedvezőtlen, ám neki rendkívül kedvező körülményeket, job-
ban, mint bárki is kívüle. Két bibliofil gondossággal kiállított kötet – ez-
zel lepte meg olvasóit Veres Péter a halála előtt eltelt két esztendőben. 
Mintha tudta volna, hogy ideje immár nem sok lesz; sietnie kell. 

Az egyik, az „őszi változatok”, karcsú, elegáns könyv a Szépirodalmi 
Könyvkiadó gondozásában, műfajában, elgondolásában, szerkezetében 
arányosabb, stiláris fegyverzetében igényesebb, önéletrajzi vázlatokat, 
önéletrajzi ízű karcolatokat, korrajzi tanulmányokat foglal össze a bölcső-
től a pátriárka korig terjedő ívben. 

A másik testes gyűjtemény; a címadó emberföldrajzi és szociográfiai 
tanulmány, a „Szülőhazám, Hortobágy mellyéke” kiegészítése –, illetve 
előfutamaképpen az írónak a magyar szegényparaszti életről beszámoló 
írásai. 

Mindkét könyv szerves része Veres Péter írói életművének az eszköze-
iben egyenlőtlen, de erkölcsi hevületében annyira egységes és folyamatos 
szegényparaszti krónikának. Ez az élet a maga egészében véve elkáprázta-
tó fordulataival és kivételesen merész ívelésében rászolgált arra, hogy 
kifejezzék. 

Két utolsó könyvét forgatván az olvasónak azt kell kérdeznie – mi volt 
hát Veres Péter életének rendkívülisége, az epikai nyersanyag, ami él-
ményt, ihletést és érdekes ívelést adott írói munkájának? 

Nem csupán, vagy elsősorban nem az, hogy azokban a társadalmi 
mélységekben indult útnak, amelyeket a polgári olvasó naturalista leírá-
sokból, Maupassant vagy Móricz szegényparaszti témájú novelláinak 
sötét varázslatában tudhat elképzelni. Ebben a században nem egy jelen-
tős magyar író tolmácsolta e mélységek üzenetét, köztük olyan hatalmas 
tehetségek, mint Erdélyi József, Illyés Gyula vagy Kassák. 

                                                           
11 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 3. számában. 
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Az sem, hogy a mélységből kiemelkedve negyedszázadnyi időt töltött, 
ha nem mindig az uralom és hatalom ormán, de annak védettségében, a 
jólét viszonylagos biztonságában, meleg légkörében, megjárván így azt a 
poklot és azt a mennyországot, amit az ember magának és kortársainak e 
században megácsolt. 

Ez megszokott jelenség a mi korunkban. A hatalom lépcsőfokainak és 
meredélyeinek sikeres meghódításában a nagyon mélyről indult népfiak 
minden más halandó kapaszkodási képességét és könyöklő erejét messze 
felülmúlva jeleskedtek körülöttünk, a diktatúrák avagy a polgári demok-
ráciák létmezején egyaránt, merész, érvényesülési versenyfutásban. Akik 
e pályafutást véghezvitték: a politika vagy a tudomány emberei voltak, a 
rendkívüli akarat, vagy szokatlanul nagy képességek hajtóerejével. 

A meglepő Veres Péter meredeken felfelé emelkedő pályáján az, hogy 
a sors különös szeszélye folytán szinte akaratától függetlenül emelte ma-
gasba az a történelmi földrengés, amely mellőle annyi tehetséget, annyi 
sorsot, annyi társadalmi réteget zúdított a Hádesz sziklái felé. 

Az alullevők szószólójaként ismerték nevét és tehetségét az országban 
abban a pillanatban, amidőn a fegyveres külső erő a magyar hatalmi pi-
ramist megdöntötte. A történelem tektonikus ereje kényszerítette a ma-
gasba – annál is inkább, mert helyeselte és nagy vonalaiban elfogadta 
ezeket az erőket. Ez is sok emberrel történt így a mi korunkban: társadal-
mi modell ez Kelet–Európában Lenin forradalma óta. 

A sajátságos dolog, hogy Veres Péter esetében írót emelt a hatalom fé-
nyébe a változás. És ez az író ott, ezen a szokatlan, az emberi és írói er-
kölcs higiéniája szempontjából veszélyes helyen: nem szenvedett nagyobb 
alkati változást. Veres Péter a miniszteri és pártelnöki bársonyszékekben, 
a kormányzati villákban, nyaralókban és gépkocsikban erősen vitatható 
politikai szereplése ellenére megmaradt jószándékú, magát és a világot 
éberen figyelő, szerepét és lehetőségeit józanul mérlegelő embernek. Osz-
tályharcos, forradalmár agitátor korában, a hatalmon belül és túl a politi-
kai szerepen realista szemléletű és hitvallású szemlélője volt önmagának 
és a világnak. A „Szülőföldem” című kötetében az író visszatér élete ked-
ves műfajához, a társadalomrajzhoz. Szülővárosáról, egykori agrárszocia-
lista paraszti szegénységéről ismert Balmazújvárosról formál helyzetképet 
húsz esztendővel a községre kényszerített szocialista változás után s be-
csületére mondván, az óvatos fogalmazás ellenére sem fedi el a lakosság 
magatartásának reális vonásait. Nem olvashatók-e ki vajon egy országos 
magatartási és viselkedési séma körvonalai abból, amit Veres Balmazúj-
város lakóinak világnézeti tájékozódásáról ír? 
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„Sok újság jár a faluba, sok háznál van rádió, televízió, a könyvtári ol-
vasók száma is eléri az országos átlagot, de – valljuk meg – ez nem na-
gyon látszik meg a szocialista világnézeti tájékozódásukon. A legtöbb 
ember tulajdonképpen semmilyen párti volt. Nem tudom, van-e még az 
országban falu, ahol ennyire ismeretes és használatos lett volna a „tarisz-
nyahitű” minősítés, mint Balmazújvároson. 

Ezt a közönséges politikai szóhasználatban opportunizmusnak monda-
nák, csakhogy ez nem ugyanaz. Az opportunista még színlel valamilyen 
hitet, meggyőződést, hisz másképp nem érne semmit a buzgósága, de a 
tarisznyahitű még csak nem is színlel. „Abszolút indifferens”: csak az 
érdekli, mi kerül a tarisznyába, vagy maibban mondva: a zsebbe és az 
asztalra. Ha tehát a szocialista forradalom ígér neki valami többet és job-
bat, odahúz, ha nem is meggyőződésből, de ... megélhetés–realizmusból.” 

Az emberben felötlik a kérdés: – amit Veres Péter csak sugalmaz, de 
nem fogalmaz meg – mit kellett vajon ezeknek a paraszti embereknek 
átélniük, amíg bennük ez a hasznossági, önvédelmi életfilozófia kiala-
kult? A forradalmár Veres Péter bizonyos mélabúval észlelte, hogy lelke-
sedés és odaadás helyett inkább csak beletörődésnek lehetne nevezni a 
paraszti rétegeknek a kényszer–szövetkezeti életformához való viszonyát. 
A nép, amióta ebbe a formába erővel–megfélemlítéssel beletörték, úgy 
van vele, mint ősei voltak ezer év előtt a kereszténységgel. Lelke mélyén 
tartózkodó, s a Földanya híve maradt, de tudomásul vette, hogy nincs 
visszaútja ősei hitéhez. A balmazújvárosi úrgyűlölő–osztályharcos indula-
tokat paraszti szolidaritássá változtatta a módosabb gazdák ellen forduló 
esztelen terror, a „falusi osztályharcos” magatartást felülről az emberekre 
kényszerítő politika. 

Ha az érettkorú emberek magatartása a sértett rezignáció, Veres Péter 
felteszi a kérdést, mi lesz az ifjú nemzedékkel? 

“Vajon ezek a most művelődő, tanuló és olvasó fiatalabb emberek, 
akik belekerültek a társadalmi és szellemi emelkedés sodrásába, vagyis a 
szónak nem rossz értelmében karrier–emberekké lettek, a szónak a jobbik, 
tehát valódi világnézeti értelmében szocialisták-e, vagy úton vannak-e 
hozzá, hogy azokká legyenek? 

Nemigen. Vagy ha némelyiknél igennek látszik is, az is inkább csak 
jobbfajta konformizmus. Tudomásul veszi az új világot és az új életren-
det, nem esik nehezére sem a munkahelyén, sem otthon a faluban a meg-
kívánt szocialista viselkedés–miheztartás, de ez rendszerint csak passzív 
elfogadása az éppen uralkodó társadalmi normatíváknak. Úgy, mint a 
múltban a természeti és társadalmi erőkhöz való örökölt viszonyulás. 
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Nem veri a fejét a falba, ha valami nem tetszik neki, de nem is sugárzik 
róla a hit és meggyőződés.” 

Ha majd múlnak az évek, felszáradnak a könnyek, behegednek a sebek 
s az emberek hozzászoknak, beletanulnak az új – és korántsem túlságosan 
ésszerű – termelési módba, beköltözik a megszokásba fogant béke a lel-
kekben s talán elkövetkezik valamely egyensúly, valamely nyugalmi álla-
pot a szörnyű megrázkódtatások után. 

De ez még mindig nem a „boldogság” lesz. Abban a primitív messia-
nista értelemben, ahogyan mi annakidején a forradalom előtt hittük – ál-
lapítja meg az író – nem is lesz soha. Ha annyit el tudunk érni, hogy az 
egyéni kis célok valamennyire szinkronba kerülnek az állam és a népkö-
zösség önfenntartási és fejlődési érdekeivel, beleszoknak az emberek, 
életformává válik a társas gazdálkodás, és ebből következően, a mindig 
előugró egyéni bajok fölött, jobb lesz az általános közérzet, mert az ezer 
évek óta emésztő létbizonytalanság helyébe valamelyest stabil életérzés 
kerülhet – akkor elértük, ami egyáltalán elérhető a földön, ebben az egy-
szeri és rövid életben. A saját lovat–szekeret és a piroscserepes tanyát 
pedig elfelejtik az új és új nemzedékek. 

Ha ezt az utóbbi mondatot egy dán, norvég vagy francia paraszt nyel-
vére fordítanók s állásfoglalást kérnénk földművelőnktől magyar sorstár-
sai álmait illetően, a felelet alighanem az lenne, hogy a víziót e formában 
fel kell adni, hiszen ma betonházban lakik és gépkocsin jár az európai 
farmer. 

Veres Péter azonban valószínűleg nem azt találta megvalósíthatatlan-
nak ez álmodozásban, hogy túl keveset, hanem hogy sokat kíván magának 
a paraszti függetlenségi ösztön benne. 

Az ember ilyenkor maga elé képzeli Veres Péter szép tiszta arcát és 
fürkésző tekintetét, felidézi életútját s önkéntelenül eltűnődik azon, minő 
logikával, jogon és felhatalmazással minősítette a kitűnő körülmények 
között élő pátriárka író korszerűtlennek és megvalósíthatatlannak egykori 
sorstársai álmát. Mennyi történelmi kényszernek és mennyi rezignációnak 
kellett közreműködnie ebben! 

Így jutunk el a Veres Péter-i problémához – az író kötöttségeinek és 
eszméletének viszonyához, amelyről mindkét könyvében sok, jólesően 
nyílt szó esik. 

Hiszen e könyvekből nemcsak az írások egykori modelljét – a pálya-
munkás és agrárproletár ifjú Veres Pétert tanuljuk megismerni, rokon-
szenves vonásait, puritán alakját, erkölcsi erejét, a sorssal való súlyos 
küzdelmeit, hanem felnyílik előttünk a kétes dicsőséget és hatalmat pró-
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bált politikus alakjának belső világa – egy rezignált és bölcs öreg író öni-
róniájának olykor meglepően éles fényében! 

Az „Őszi változatok”, két tanulmánya pártelnöki és miniszteri pályafu-
tásáról nem kortörténeti eszmefuttatásnak készült, de annál többet mond 
el arról, hogyan érezte magát az író a népidemokrácia gályájának Gall-
ion–figurájaként, mint vélekedett Rákosi esztelen rémuralmáról és mi-
ként, milyen védelmi magatartásban tudta átvészelni ezt a börtönnel és 
bitófával félelmes korszakot. 

Veres Péter a kialakuló zsarnokság korát az örök társutas óvatosságá-
val kezeli, a sorok között azonban ma is átéljük ellenszenvét és félelmeit. 
A zsarnokság ellen, hogy úgy mondjuk, gondosan és tudatosan ápolt es 
karbantartott tájékozatlansággal – avagy annak mímelésével – védekezett. 
Ama megdöbbentő, fortélyos és hazug stratégiáról, amellyel Rákosi a 
magyar parlamenti demokráciát szétütötte, könyvében csak azt mondja: 
nem tudott az események belső titkairól. 

„Engem – írja – nem vettek komolyan és semmiről sem tájékoztattak. 
Én hittem a közvélemény elé vitt nyilatkozatoknak, újságcikkeknek. Azt 
el sem tudtam képzelni, hogy az egymásra zúduló események jórészben 
kifőzött politikai manipulációk, azt viszont el tudtam képzelni... hogy a 
politikusok a hatalomért vagy a teljes hatalomért egymás ellen konspirálni 
is szoktak ...” 

Ez persze túlságosan szende, problematikus hitelű helyzetkép és szel-
lemi önfelmérés – politikustól joggal vár valamivel többet az ember. 

Viszont e kínos gonddal ápolt tudatlanságnak, ennek a nem meggyőző 
erejű tájékozatlanságnak köszönheti, hogy elkerülte a nála tudatosabb és 
bátrabb demokrata parasztpolitikusok – pl. Takács Ferenc és Szeder Fe-
renc – tragikus sorsát. 

Amint visszaemlékezéseiben azt is érezteti: a parasztforradalmárnak az 
a gondosan felépített alakja, külső megjelenésének és modorának sze-
gényparaszti hangsúlya is tudatos védelmi gesztus volt részben: ama re-
mény késztette rá, hogy osztályjelképszerű fellépésével sérthetetlenebbé 
válik az általános veszélyben. 

Feljegyzéseiből kitűnik, mennyire tisztában volt szerepével, pártja vi-
szonylagos jelentéktelenségével és mint régi forradalmár, mennyire tudta, 
hogy a külső erővel végrehajtott társadalmi változás folyamán a „lelkek-
ben ... elvesztettük a forradalmat, mielőtt még valamit megvalósítottunk 
volna belőle.” 

Az álmok szertefoszlottak, a hatalmi szereplés végül is nem tudta meg-
akadályozni – hogyan is tudhatta volna – osztályának megpróbáltatásait. 
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Az író Veres Péter átmentette magát e korszakon, ami felett most részben 
maga is ítélkezni kénytelen. 
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KÖRÖSI–KRIZSÁN SÁNDOR 
Találkozás Leninnel12 

 
Nemrégen érdekes dokumentumgyűjtemény jelent meg Budapesten – „A 
magyar internacionalisták a nagy októberi szocialista forradalomban és a 
polgárháborúban” –, amely többhelyütt rólam is említést tesz. A névmuta-
tóban egyebek között ez áll: „Krizsán Sándor... Az Orosz Kommunista 
Párt tomszki bizottsága mellett alakult külföldi kommunisták szervezeté-
nek vezetője, a katonai szervezkedés politikai biztosa. 1920. májusától a 
magyar agitprop osztályok szibériai területi irodájának, szeptembertől a 
Központi Irodának tagja, egy időben titkára” (2. kötet 669. lap). 

Mi volt ez a Központi Iroda? Valójában az Orosz Kommunista (bolse-
vik) Párt – akkor még úgy nevezték – 1920. nyarán kereken 3400 tagot 
számláló magyar osztályainak központi bizottsága, amelybe az 1920. 
szeptember végén Moszkvában tartott 2. összoroszországi értekezlet – 
amint ugyancsak a budapesti dokumentumgyűjtemény tanúsítja – a kö-
vetkezőket választotta rendes tagoknak: Kun Béla, Rudnyánszky Endre, 
Márkus Pál, Perényi János, Krizsán Sándor, Bátori János, Weisz–Orosz 
Nándor. 

Mint ennek a moszkvai Központi Irodának a titkára az orosz párt köz-
ponti bizottságában és titkárságában dolgoztam a többi nemzetiségi osz-
tály titkáraival együtt, hogy állandóan közvetlen kapcsolatban álljunk az 
orosz párt vezetőivel. Az én szobám az épület 5. emeletén volt. Mellesleg 
mondva, az egyik szomszédos szobában, mint az oroszországi német 
kommunisták központi titkára, ugyanaz az Ernst Reuter székelt, aki egy 
évvel később Németországban visszatért a szociáldemokrata pártba, ott 
nemsokára vezető szerephez jutott, 1950-től pedig 1953-ban bekövetke-
zett haláláig Nyugat– Berlin kormányzó főpolgármesterének nehéz tiszt-
ségét viselte. 

Az a hatalmas épület – hogy milyen célra szolgált azelőtt, nem tudom 
–, amelyben a bolsevik párt központi szervei akkoriban működtek, a 
Kreml egykor felvonóhidas Trockij–kapujának a közelében feküdt. Első 
emeletén, fehér papírral bevont hosszú asztalokkal, nyilván még a cári 
időkből származó tágas, oszlopos étterem volt, amely vasúti restikre em-
lékeztetett. Ebben az étteremben azonban mindenki, aki az épületben dol-
gozott, bármikor ingyen kaphatott teát vagy ebédre nagyon egyszerű egy-

                                                           
12 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 3. számában. 
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tálételt. Mindenki odaült, ahol éppen hely volt. így a kereken fél esztendő 
alatt, amíg 1920. szeptemberétől 1921. március végéig ott dolgoztam, 
nem egyszer kerültem össze valamelyik asztalnál egyik–másik orosz 
kommunista vezetővel, köztük Leninnel is, akinek gyakran akadt dolga az 
épületben. Többnyire ott ülésezett az akkoriban mindössze 20 tagú Köz-
ponti Bizottság, meg a féltucatnyi tagból álló Politbüró és a még kisebb 
Orgbüró, a Központi Bizottság szervező irodája, nem szólva a szakbizott-
ságokról. Rendszerint ott értekezett Lenin a 3 központi titkárral: 
Kresztyinszkijjel, Preobrazsenszkijjel és Szerebrjákovval. Az ülések után 
sokszor még az étteremben is folytatták a megbeszélést vagy vitát. 

Így bőven volt alkalmam közelebbről is megfigyelni Lenint. Akkor 
még fenntartás nélkül csodáltam benne a céltudatos vezéregyéniséget és a 
sikeres államférfit. Abban az évben lett 50 éves, mégis csupa élénkség 
jellemezte, tatáros szemétől fürge járásáig. Engem egyénileg zavart meg-
jelenésében az, hogy magas homlokával, kopasz fejével meg rőtes baju-
szával és kecskeszakállával emlékeztetett egyik gimnáziumi tanáromra, 
aki maga volt a nyughatatlanság, sőt az izgágaság. Valóban, ügybuzgó 
tanárocskának tarthatta az alacsony termetű Lenint az, aki nem ismerte. 

Noha Lenin megtiltotta személyének bármilyen kultuszát, a moszkvai 
pártközpontban szokássá vált érdeklődni magánélete iránt is. Nagy sze-
relmi drámáján kívül kíváncsiak voltunk például arra is, hogy – persze a 
szociális forradalom klasszikusainak művein kívül – melyek a kedvenc 
könyvei, mely művek fekszenek leggyakrabban az éjjeli szekrényén? Erre 
a kérdésre egyszer – emlékszem – egy bennfentes azt a választ adta, hogy 
Lenin újra meg újra előveszi Karl von Clausewitz egykori porosz vezér-
kari tisztnek „A háborúról” címmel a múlt évszázad elején megjelent 
könyvét, mert a hadászat abban kifejtett szabályai Lenin véleménye sze-
rint a „békebeli” politikára is érvényesek. Lenin kézikönyvei között emlí-
tette a bennfentes Gustave Le Bon híres francia orvostudósnak „La 
Psychologie des foules”, magyarul: „A tömegek lélektana” címmel a múlt 
évszázad végén megjelent művét is. Kell-e mondanom, hogy mindenki 
igyekezett megszerezni az említett könyveket. Nekem sikerült hozzájut-
nom Le Bon „Tömeglélektan”-ának eredeti francia példányához. Hama-
rosan rájöttem, miért kedvenc olvasmánya Leninnek ez az első kiadásá-
ban még 1895-ben megjelent könyv? A francia lélekbúvár ugyanis részle-
tesen elemzi benne a tömegek viselkedésének okait és befolyásolásuk 
módjait. Hadd idézzem néhány megállapítását: Mivel a tömeget csak 
szertelen érzések által lehet felizgatni, annak a szónoknak, aki el akarja 
ragadtatni, erős kifejezéseket kell használnia. Ezért tartozik a népgyűlések 
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szónokainak érvei közé az ordítás, a fogadkozás, az ismétlés, a bizonyítást 
azonban még megpróbálnia sem szabad soha ... A tömegek képtelenek 
helyesen ítélni, az igazságot és a tévedést egymástól megkülönböztetni... 
A tömegek sohasem szomjaztak az igazságra, elfordulnak a nekik nem 
tetsző tényéktől és inkább a tévedést bálványozzák, ha az el tudja csábíta-
ni őket. Aki meg tudja őket téveszteni, az könnyen urukká lesz, aki vi-
szont fel akarja világosítani őket, az mindig áldozatukká válik... A töme-
gek mindig kész nézeteket óhajtanak. Ezek sikere pedig, függetlenül a 
bennük rejlő igazságtól vagy tévedéstől, egyes–egyedül nimbuszukon, 
hírnevükön, illetve az azokat képviselő személyt övező dicsfényen fordul 
meg. 

Lenin kétségtelenül sokra tartotta Le Bon megállapításait és közülük 
nyilvánvalóan éppen azokat szívlelte meg leginkább, amelyeket a tömeg-
lélektan híres francia úttörője elítélően említett könyvében. Lenin a vég-
sőkig kihasználta főleg a szovjet állam megteremtésével szerzett nimbu-
szát, de ahol ezzel nem érte el célját, ott nem riadt vissza attól sem, amit 
Le Bon a francia parlamenti választásokkal kapcsolatban így írt le: A 
nimbusz nem elég a siker biztosítására. A jelöltnek, illetve a szónoknak 
túlzott hízelgéshez kell folyamodnia és nem szabad visszarettennie a leg-
képtelenebb ígéretektől sem ... Az ellenfél megsemmisítésére állítással, 
ismétléssel és ráfogással bizonygatni kell, hogy a legveszélyesebb gaz-
ember, akiről mindenki tudja, hogy számos bűncselekményt követett el. 
Magától értetődik, hogy szükségtelen bármit is felhozni, ami bizonyítás 
számba megy. 

Lenin bőségesen alkalmazta ezt a módszert. Politikai ellenfeleit gyak-
ran nemcsak egyszerűen rágalmazta, hanem útszéli hangon is pocskondi-
ázta. Karl Kautsky-t, a német szociáldemokrácia vitathatatlanul legkitű-
nőbb teoretikusát, nem győzte nyilvánvaló hazugságokkal csepülni, köz-
vetlen ideológiai tanítómesterét, Plechanovot pedig, aki majdnem apja 
lehetett volna, Lenin nem egyszer szóban és írásban agyalágyult hülyének 
nevezte azért, mert elítélte a marxizmust meghamisító, erőszakos politiká-
ját. 

Alkalmam volt meggyőződni arról, mennyire igaz Le Bonnak az a 
megállapítása, amely szerint mégolyan nimbusz, dicsfény és tekintély 
sem elegendő a siker biztosítására. A moszkvai pártszervezet 1920. nov-
emberében a volt börze termébe küldöttgyűlést hívott össze, amelyre én is 
hivatalos voltam. Az este 9 órára kitűzött gyűlésre az elsők között érkez-
tem és persze a szónoki emelvényhez egészen közel foglaltam helyet. 
Egyetlen napirendi pont a szakszervezeti vita volt, amely már egy éve 
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több frakcióra osztotta meg a pártot. A legfőbb ellentétek dióhéjban ösz-
szefoglalva a következőkben álltak: Az úgynevezett munkásellenzék azt 
követelte, hogy az egész ipar irányítását a szakszervezeteknek adják át és 
a párt ne avatkozzék be a szakszervezetek tevékenységébe. Másfelől 
Trockij és Bucharin jelentékeny csoportja azt javasolta, hogy militarizál-
ják, illetve fokozatosan államosítsak a szakszervezeteket, olvasszák össze 
őket a szovjet szervekkel. Lenin mind a két szélsőséges irányzatot elítélte, 
az iparvállalatok és üzemek egyszemélyi vezetése mellett foglalt állást, 
ragaszkodva ahhoz, hogy a párt akarata érvényesüljön a szakszervezetek-
ben is. 

Lehetett már este 10 óra, amikorra az illetékes vezetők mind megjelen-
tek: Lenin, Trockij, Bucharin, Sljapnyikov és Alexandra Kollontaj, a 
munkásellenzék vezérei, valamint egy Ignatov nevű jóképű, értelmes, alig 
30 éves munkás, aki a moszkvai pártszervezet ellenzéki csoportját vezet-
te. Ignatov Lenin–idézetekkel is bizonyította felszólalásában, hogy a párt 
a szocializmus értelmében mindig is a munkásság szabadon választott 
szerveire akarta bízni az ipari termelést és a javak elosztását, tehát a nép-
gazdaság irányítását. A polgárháború nagyjából véget ért, ideje tehát hoz-
zálátni az évtizedek óta hirdetett elvek megvalósításához –, érvelt a fiatal 
moszkvai munkás. 

Több hozzászólás után Lenin lépett a színpadszerű emelvényen az el-
nöki asztal elé, hogy Ignatovnak válaszoljon. Megfigyeltem: előbb mellé-
nye balzsebéből kivette az óráját, lekapcsolta pakfongláncáról, aztán bal-
kezében tartotta és meg–megnézte, amíg csak beszélt. 

A polgárháború által teljesen szétzüllesztett közgazdaságot csak szak-
emberek hozhatják rendbe, az általában képzetlen munkások nem –, 
hangsúlyozta Lenin. Csak az államkapitalizmus teljes kifejlesztése után 
kerülhet sor a szocializmusra és arra, hogy szakavatott munkások igaz-
gassák a gazdaságot. A városok éheznek, mert a paraszt élelmiszert már 
csak iparcikkekért hajlandó adni, az pedig nincs. Ha ebben a helyzetben a 
gazdaságirányítást a tapasztalatlan szakszervezetek vennék át, az csak 
növelné a válságot és veszélyeztetné a munkáshatalmat –, hangoztatta 
Lenin. Három változatban is elismételte érvelését, de Ignatovot és híveit, 
akik a mintegy 250 küldött között nyilván többségben voltak, nem tudta 
meggyőzni. Nagy nimbusza, páratlan tekintélye ebben az esetben nem 
volt elegendő. Munkásokkal szemben viszont kerülte a fenyegetést és a 
szidalmazást, csupán az ismétlés módszerét próbálta alkalmazni, de azt is 
sikertelenül. Végül a maga részéről így zárta le a vitát: 
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— Tudja mit, Ignatov elvtárs?! Maguk maradjanak az elvekkel, én ma-
radok a hatalommal! 

Ezzel Lenin már 1920. őszén beismerte, hogy a bolsevik kommunisták 
nem lehetnének uralmon, ha tartanák magukat az általuk hirdetett elvek-
hez. 

Néhány hónappal később, az 1921. március 8-tól 16-ig tartott X. párt-
kongresszuson Lenin lebunkózott minden ellenzéket. Ez a több tekintet-
ben is történelmi jelentőségű pártkongresszus a kronstadti matrózlázadás 
jegyében ült össze. A kongresszus majdnem ezer delegátusa között, mint 
a magyar Központi Iroda titkára, én képviseltem az orosz párt még min-
dig kereken három ezer tagot számláló magyar osztályát. Kun Béla is 
részt vett a kongresszuson, de a Kommunista Internacionálé részéről és az 
elnökségben kapott helyett. 

A kongresszus egyik délelőtti szünetében Kun Béla többedmagával 
Leninnel társalgott az elnökségi asztal mellett. Én az egyik széksorban a 
határozati javaslatokat tanulmányoztam, amikor Kun Béla egyszercsak 
felhívott a pódiumra. Szabályszerűen bemutatott Leninnek, aki aziránt 
érdeklődött tőlem, vajon mennyi olyan magyar párttag akad Moszkva és 
Petrográd körzetében, aki szükség esetén bízvást bevethető a kronstadti 
lázadók ellen. Nézzek utána nyilvántartásaimban és az eredményt közöl-
jem Szkljanszkijjal, a kronstadti fronton lévő Trockij helyettesével. A 
kronstadti helyzet akkor oly fenyegetővé vált a szovjet kormány számára, 
hogy aznap este a kongresszus a delegátusoknak egy harmadát is a 
kronstadti frontra vezényelte. 

Hivatalosan akkor beszéltem Leninnel először és utoljára. És titokzatos 
egyéniségének tagadhatatlan varázsa akkor már nem hatott rám olyan 
lebilincselően, mint egy fél évvel azelőtt. A X. pártkongresszus határoza-
tai – köztük az is, amely a NEP-nek nevezett új gazdasági politika beve-
zetéséről szólt – nemigen tudták lelkesíteni a magamfajta fiatal idealista 
kommunistákat. Nemsokára ezután Kun Bélával, Münnich Ferenccel, 
Weisz–Orosz Nándorral és másokkal a Komintern küldöttjeként illegáli-
san Berlinbe mentem az úgynevezett márciusi akcióval kapcsolatban, 
annak meghiúsulása után pedig a magyar pártvezetőség megbízásából 
Erdélybe. További kommunista pályafutásomról a budapesti dokumen-
tum–gyűjtemény névmutatója szószerint így emlékezik meg: „1921-ben 
illegális munkára Romániába utazik. Részt vesz a Kommunisták Románi-
ai Pártja munkájában, 1923-ban a Központi Bizottság tagjává kooptálják, 
a párt képviselője a Kominternnél. Később eltávolodik a munkásmozga-
lomtól és szembefordul vele.” 
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Ez nagyjából megfelel a valóságnak. Csak az a hiba, hogy a dokumen-
tumgyűjtemény szerkesztői azonosítják a kommunista mozgalmat a mun-
kásmozgalommal. A kommunista mozgalomtól egyébként a húszas évek 
végén fordultam el, főként Sztálin módszerei miatt. 
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ALBERT PÁL  
Korral viaskodó ember13 

Déry Tibor: Ítélet nincs, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1969, 644 
lap. 
 
Kesernyésen meghatott, kegyetlenül gúnyolódó, ironikus és elégikus ha-
láltánc, nagyon is újkori tapasztalatokat némi középkori hangulattal ve-
gyítő danse macabre Déry Tibor terjedelmes könyve, az Ítélet nincs. Ta-
máshegyi villája gondozottan is buja kertjében prunuszai, mályvái, petú-
niái, cserépben virágzó leánderei között, levelét lassan pergető korhadt 
gesztenyefája alatt egy nyáron és egy nyárutón elmélkedik az író, a testi 
és szellemi erejének még örvendő hetvenhárom éves férfi; s míg a csúcsos 
ívben összefutó ballusztrádnak támaszkodva elnézi a domb tövében csil-
logó tó karéját, megidézi életének tanúit és társait: a barátokat és a sze-
relmeket, az ellenfeleket és az egyszerű statisztákat, a szomszédos dörgi-
csei temetőből kilépő árnyakat, akiknek nevét, litániák egyhangúságával, 
kíséri zárójelben a (meghalt) jelzője. Tó fölé szaladó kertjének csúcsában, 
a kísértet–hajó orrában, halálra készülő s talán elátkozott kapitányként áll 
ott az író, hogy a túlsó partra, a feledés, az elmúlás honába vezető útra 
kiadja a parancsot: „Elnézem a föld népét, amint óvatosan tapogatódzó 
ujjakkal ki–ki helyükre nyomkodja kifordult gerinccsigolyáit, s hasüregén 
hátranyúlva nyálával visszaragasztani igyekszik az elmozdult porckoron-
gokat. A csontvelő, sajna, már rég kifolyt. A tüdő is elfogyott, s belőle az 
édes, illatos, virágporos levegő. Csöndben tesznek–vesznek ott lent, a 
fedélzeten, egymást figyelve üres szemgödreikkel, melyekben átsüt a 
hold. A hajó halad, halad. Ó jaj, meg kell halni, meg kell halni!” 

A temetőből kísértethajóra megidézett tanúk azután megszólalnak, 
szembesítésre szóba elegyednek az íróval, s segítenek is neki, hogy válto-
zatos múltjának egy–egy epizódját az emlékezetből fölhozza, annyi el-
lentmondásos tapasztalat után mérlegre tegye. Az Ítélet nincs ebben az 
értelemben „emlékirat” vagy a Malraux vállalkozása óta divatos szóval: 
anti–mémoir, „ellen–emlékirat”, hiszen el–elhallgató, kihagyásos, látszat-
ra szeszélyes, valójában azonban a kevésbé fontos eseményektől a mara-
dandóbbak felé vezető és kontraszt–hatásokra épülő szerkezete is amazéra 
hasonlatos. Így szól tehát Déry, önálló fejezetben vagy csak bekezdésben, 
utalásban, életének egy–egy jellegzetesnek, jelentősnek vélt szakaszáról: 

                                                           
13 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 3. számában. 
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a századforduló polgári ifjúságáról, a szelíd ügyvéd–apáról, a későbbi 
„szocialista” lázadást kiváltó gyáros–nagybácsiról; a többszörösen emlé-
kezetes 1919-es esztendőről, jegyességének, apja öngyilkosságának és a 
Kommünnek évéről; a forradalom bukását követő s azóta is – egyetlen 
mámoros, irracionális tevékenységként – időnként fölébredő kártyaszen-
vedélyéről meg első bécsi emigrációjáról; a pesti szerelmi intermezzóval 
megszakított vándorlások, önkéntes száműzetések évtizedéről; Bajoror-
szágról, párizsi bélyegkereskedésről, esztendős perugia-i magányról, dub-
rovniki és Palma de Mallorca-i szerzetesi–alkotói elvonulásokról, majd az 
1934-es bécsi Schutzbund–felkelésről; az első, kéthónapos börtönbünte-
tésről, 1938-ban, André Gide oroszországi útirajzának lefordításáért; a 
nyilas–időkről, az 1944-es bujkálásról; az új demokrácia ígéretéről, a be-
rendezkedő sztálinizmusról, a Rajk–perről, a Felelet–vitáról, majd némi 
ugrással, a második, immár három esztendős börtönről, amely az 1956-os 
írói és közéleti szereplésért büntette... 

Déry művészetét, gyakran visszatérő kifejezésével, mérleg–
művészetnek nevezhetnénk; ingajárat nála a gondolkodás a nagy fogalmi 
antinómiák – — szocializmus és polgári nagyságú egyéniség, szabadság 
és fegyelem, hit és kétkedés – között; s ingajárat a tárgyát cserélgető, az 
egyiket a másikkal kölcsönösen megvilágító írás is a belterjes én és a vá-
laszra késztető felebarát között. Déry önző író (de ki nem az, ha kevésbé 
tudatosan is), s legendája, de vallomásai alapján is önös ember; mégis az 
ítélet nincs vonzó vagy olykor ingerlő remekléseinek főleg a szellemidé-
zőnek, a danse macabre ceremónia–mesterének portréit vélnénk. 

Némelyikük meghitt, családi arcképcsarnokba illenék, mint a szeretett 
édesanyáé, akinek már két régebbi írásában, az Emlékeim az alvilágból 
címűben és a Két asszonyban emléket állított az író: a tiszteletreméltó, 
szerényen önérzetes, jellemes, a formákra adó, de a formáknak tartalmat 
is adó művelt polgárasszonyé, aki háztartási könyvébe, a gondosan veze-
tett konyhaszámlák közé szálkás gót betűivel Kant- és Goethe–idézeteket 
jegyzett fel. Máskor, még mindig a magánélet körében, kevésbé kegyelet-
tudó. s talán ezért is sérthetett némely olvasói érzékenységet vagy csupán 
kéretlen bigottériát az a fejezet, amelyben egy nagy író feleségével, Aran-
kával folytatott többesztendős hullámzó szerelmét, válságokkal terhes 
viszonyát beszéli el – beszéli ki? – Déry. De a kegyeletsértés itt is erős 
szó lenne; Déry, ha tapintatlan, ezúttal főleg magával az, hiszen kettejük 
kapcsolatában talán övé a kevésbé diadalmas szerep; vagy tapintatlan, de 
mesterien jellemezve, a húszas évek végének Hadik–kávéházával, ahová 
szabadszájú kacérkodó polgárasszonyok közé „játékra, pletykára, malac-
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kodásra” szívesen betértek a neves írók is; a tragikus sorsú Arankát vi-
szont, szeszélyes igényességével, érdekes és vonzó nyugtalanságával úgy 
tudja idézni, hogy érezteti a helyét nem találó, az idővel egyre szorongób-
ban versenyt futó, öregedő asszony drámáját is. 

Majd tágul a kör, s változatos stílusán férfiportrék, vagy írók vagy bal-
jós emlékű közéletű alakok arcképei sorakoznak. Tóth Árpádé, az első 
mesteré vagy pontosabban: az ifjú kezdő első pártfogójáé földiesen derűs 
és pasztellszínben tartva meghitt, mint a modell lehetett vaskosabb életé-
ben, légies lírájában. Szilasi Vilmosé, a német földre szakadt filozófusé 
barátian, bizalmasan is tiszteletet parancsoló. A groteszken át is csillogó, 
incselkedve–anekdotázva is megható Gáspár Endréé; több mint három 
évtized távlatából is rapszodikus vonásokkal felvázolt, s vázlatnál szük-
ségszerűen tovább nem jutó József Attiláé. Nagylelkűen méltányos és 
kíméletlenül hűvös Révai Józsefé, a Felelet körüli boszorkányper ügyé-
széé; s a szív, az indulat árnyalása nélkül, ridegen pontos Kassák Lajosé, 
akinek jellemzése, a két tábor nemtetszésére bizonyára egyaránt jogot 
tartva, végül is hitelesnek tetszik: „Műve talán nagyobbra nő, ha felisme-
ri, hogy választania kell, s lemondania hatalmi becsvágyáról, hogy azzal 
is alkotó erejét dúsíthassa. De csak önmagát ismerte, pontosabban, lelki 
szükségleteit. így volt boldog, liliputi harcainak boldogtalanságában is, 
jelentéktelen híveinek bokrában, bokájáig sem érő, beltenyészetű ellensé-
geinek nagyobb gyűrűjében”. Annál ingerlőbb viszont egy hosszú éveken 
át jóbarát és tanítómester: Füst Milán bemutatása. Már az indítás is rossz-
hiszeműen kötekedő: „Üdvözlégy hát, csontváz, ki ott lenn a többiektől 
kissé félrehúzódva fekszel, játszva, hogy magadban akarnál maradni, pe-
dig csillapíthatatlan csontfejedet most is vágyakozón a többiek felé fordí-
tod. Sokat tudsz, de azt játszod, hogy többet. Hosszabbnak adod ki csont-
jaidat is a ránk mért hat lépésnél, rettegvén, el ne vegyenek egy ásónyit 
sem jussodból. Gazdag vagy, teszed a szegényt. Sátánkodsz, hogy a köz-
nép rád ne piríthasson. Könnyűséget és lebegést imitálsz most is a sírban, 
alkalmatlan óasszir bikatesteddel. Melyet szárnyak híján talpig gyászba s 
gőgbe öltöztettél, mert ó, hogy szerettél volna közösködni, s nem tudtál. 
Hogy szerettél volna élni, s nem értettél hozzá”. S a továbbiakban is zu-
hognak a vádirattá álló vádak, amelyek egy géniusz nagyságát – a Déry-
nél ihletettebb és korszakosabb tehetséget – így sem kezdhetik ki: Füst 
Milán pózoló költő és rossz színész, modoros, szerepjátszó, erőszakosan 
oktató, minden arányérzéket nélkülöző, s ó, tapintatlan férfi... 

Dérynek elfogultságaira, gonoszkodásaira, sírontúli kötekedéseire, sőt 
nem egyszer kíméletlenségére mentsége, hogy némi kacérkodó cinizmus-
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sal tudatosan veti el a halottakról szóló latin mondást: „Róluk jót vagy 
semmit? ... dehogy, a rosszat is bátrabban, mint a még kíméletre szoruló 
élőkről. „S menti, hogy talán nem kevesebb kacérkodással, önmaga bűne-
it is szívesen sorjázza: „gyávaságát, lagymatagságát, szivacstermészetét”, 
változékonyságát és opportunizmusát, önzését és könnyelműségét, a visz-
sza nem adott kölcsönöket; azt, hogy olykor elárulta társait, elszerette 
barátja feleségét–szeretőjét, hálátlan volt mestereivel és jóakaróival, nem 
sietett a bajban lévő Kassák segítségére, jómódban, kivételezetten élt, míg 
szenvedett az ország, s íme most, ő, aki az Internacionálé hallatára, mint 
öreg katonaló a trombitaszóra, még mindig fölemeli fejét, gazdaként keríti 
be házát, polgári háziúrként fillérekről vitatkozik kőművessel, villanysze-
relővel... S menti végül a még nagyobb kíméletlenség: önnön testének 
materialista, biológiai szemlélete; az emberé, aki a fonnyadó lábikrát, 
besüppedő fart, kidudorodó visszereket, vastagodó, repedező körmöket 
nézve elfogadja gondolatát, hogy előbb–utóbb ő is megidézett társaival 
ropja majd a táncot... 

Felismert jövőként ott áll az elmúlás az Ítélet nincs írója előtt; de talán 
mégsem olyan döbbenetes erővel, hogy egyszeriben távlatot adjon a mű-
nek és az egész életnek. Az ítélet nincs egészében nem a halál árnyékában 
született, komor, bűntudatos látomásnak, immár mindent vállaló, mindent 
kimondó prousti számadásnak, utolsó üzenetnek; s még csak nem is egy 
pályát összegező, annak tanulságait átadó művész–önéletrajznak, a köz-
élet emelvényére is fölkapaszkodott alkotó afféle Bildungsromanjának, 
vagy akárcsak az utóbbi évek egyik legszebb hazai könyvének, Vas István 
A líra regényének elmélyültségben, őszinte hitelben méltó párjának. Élet-
anyagából, változatos történelmi tapasztalataiból Déry talán legmaradan-
dóbb művét írhatta volna meg, melyet az ország határain túl is mindazok 
szenvedélyes érdekeltséggel lapozhatnának most, akik nemcsak a jeles 
prózaíróra, hanem a század nagy baloldali csalódásának hiteles és szen-
vedő tanújára is figyelnek. Mi akadályozta meg Déryt, hogy ez a kiábrán-
dult, kesernyés munka mégsem lett olyan remekmű, mint amilyent 
örömmel köszönthetnénk benne? írói fogyatékosságot nevetséges lenne 
szemére vetni, emberit meg illetlen és kínos; s különben is csak a részt 
torzítja, az arányokat rontja, de nem az egészt egy–egy elfogult, igazság-
talan indulat, némi szépítgetés, elhallgatással előnyösebbé tett szerep, 
öntetszelgés, öniróniával, szerénykedéssel jól–rosszul leplezett dölyfösség 
vagy ami ebből adódik s nagyobb súllyal nyom a latban: az ismeretlent 
kutató igazi intellektuális szenvedély, elemző kíváncsiság, eredeti érvelés 
nagyúri szabadságoltatása, az a kissé pózoló magabiztosság, amellyel 
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Déry megállapít vagy legyint, de nem bizonyít, hiszen vagy neki van iga-
za, vagy nincs is igazság. De a következetes, a végső számvetés elodázá-
sának van még egy, moralizálgatva immár el nem marasztalható, alkatban 
hordott, alkatból következő magyarázata: a mérlegvonónak mérlegelő, 
hosszan latolgató, kényes egyensúlyra törő hajlandósága, amely kételyei-
vel megakadályozza az egyértelmű ítéletmondásban, egy élet perspektívá-
inak biztoskezű megrajzolásában, a lényeges és kevésbé lényeges tézis 
szerint történő csoportosításában, egy sors alapképletének, folytonosságá-
nak vagy fejlődésének nyilvános megfogalmazásában. Hinnők, hogy az 
Ítélet nincs elején Déry nemcsak ironikusan vagy madárnyelven beszél, 
amikor magáról így szól: „S ha végső számvetésre állnék ki, ma vagy 
holnap? Nem fogom megtenni. Az elkerülhetetlen következtetéseket nem 
kívánom levonni. Minek? Borítsam fel kínosan megszerzett egyensúlyo-
mat? Mások hasznára? Másoknak nem lehet használni, még ha egy élet 
tanulságait is nyomnád a kezükbe. A magaméra? Már késő. ( .. .) Bármi 
történt légyen, s történjék ma velem s körülöttem, ma már csak hozzáve-
tőlegesen merem felbecsülni jelentőségét, okát és célját, s mindenre kiter-
jedő fenntartásaim, mondjuk, terméketlen fenntartásaim – egy soha nyug-
vóra nem jutó mérleg serpenyőiben – lehetetlenné tesznek számomra, hál' 
istennek, minden ítéletmondást.” 

Ám mi, akiknek ironikus önvédelemre kevésbé van szükségünk, ne le-
gyünk képmutatók: Déry könyvében érthető körülmények, politikai okok 
miatt sincs ítélet; a felismerés csak a kétely, a kiábrándulás rezignált–
ironikus hangoztatásáig terjedhet; elvétve csak kritikáig, számadásból: 
számonkérésig. Mert ha jól figyelünk, a sorok között is olvasunk: az öreg 
Déry úgyszólván mindenben kételkedik már. Kételkedik önmagában, 
nosztalgiáiban, esetleges tanácsai értékében: „De hogy tanácsokat meré-
szeljek adni a rózsaszín malomkő asztal mellől jelenünk, jövőnk megvál-
toztatására, arra már nem vállalkozom. Nem is volna foganatja. Elmon-
dom önmagamat, sunyin, fél őszintén, s minden szavamba egy zaklatott, 
szemérmetlen kérdőjelet zárva; ez a legtöbb, amit a magam s tisztelt olva-
sóim érdekében tehetek.” Kétkedik az igazságoknak álcázott hazugságok-
ban, az erőszakos ösztönökről árulkodó, önigazoló erkölcsi szövegekben, 
az önáltató ideológiákban; s abban is, hogy író lehet-e harcos világnézet 
szolgálója: „a kérdés csak az – évtizedek óta kerestetik rá a válasz –, hogy 
lehet-e valaki egyszerre jó író és jó kommunista abban a szűk formaruhá-
ban, melyet a párt ráadott, s melynek kigombolására csak ritkán adatott 
engedély”. Kétkedik, hogy az emberi tevékenységnek, termékenységnek, 
boldogságnak mércéje kizárólagosan társadalmi lehet; de kétkedik magá-
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ban az emberben, annak jóratermettségében is, hiszen – mint ahogy a nyi-
las időknek adja találó magyarázatát – rendszeres feladatok nélkül az ösz-
tönök mélyén tüstént fölébred bennünk az állat. Egy sors tapasztalatai 
alapján kétkedik magában a Történelemben: „Háború, gázkamra és Rajk–
pör: összegük egyenlő volna az emberiség képletével?” S kétkedik végül 
abban a mozgalomban, amely a Történelem egyedül hivatott előmozdító-
jának tekinti magát, s amelyet közelről vagy távolról, hol lelkesebben, hol 
kiábrándultabban maga is sokáig támogatott. Sokáig, némelyek szerint, 
önáltatva vagy csak látszatra, kényelemből vagy a nyereség után futó ha-
zárdjátékos makacsságával, túlságosan sokáig szolgálta ezt a pártot; bár ki 
tudja, az eltávolodás nem akkor kezdődött-e, amikor 1934-ben, a bécsi 
felkelés idején, demagóg hazugságon kapta a kommunista vezetőket, akik 
különben – mondván, hogy Kassák „kémje” – meg is vonták tőle bizal-
mukat... 

A kesernyésen bölcs kétkedőnek végül is nem sok hittétel marad: a 
természet rendjének fölismerése, az új tavaszt is hozó örök körforgása; a 
biológia törvényeinek békés elfogadása; a moralista beidegződött szerepe, 
a moralistáé, ki tudja magáról, hogy olykor saját ítélőszéke is elmarasz-
talhatná, s aki erkölcsi elveinek hangoztatásától már régen nem vár köz-
vetlen eredményt; valamiféle szomorkás kertészkedés, a szántó–vető 
szorgos egykedvűsége, aki – mint Bruegel példaként említett híres brüsz-
szeli vásznán – Icarus bukásáról nem vesz tudomást. S marad persze az 
írás, az egyetlen méreg és kielégítő tevékenység, a stílus gondozása, a 
szépség megközelítése: mindegy is, hogy ügyet szolgálva vagy ellenzéki 
véleménynek hangot adva, közkívánatra végezve vagy önmaga csillapítá-
sára, az egyént túlélő vagy csak „másodosztályú remekműveket” alkotva. 
Ez a legőszintébb – mert legfőbb tevékenységről szóló – vallomás ott 
olvasható az Ítélet nincs lapjain, de a mérleg–ritmusba beletaláló olvasó-
ban nemcsak az elismerés, a hiány érzését is fölkelti. Jelentős könyv az 
Ítélet nincs? Igazán nagy is lehetne. Mindenről szól? Távlat nélkül, sze-
szélyesen változó távlattal, de sokmindenről. Minden szavát higgyük az 
írónak? Bizonyára igen, de amit elhallgatott... Megismerjük belőle a kor-
ral viaskodó etikus embert? Alighanem, de – s itt a nagy hiányérzés – 
csak futólag az írót. Déry értékrendjében talán legmagasabbra helyezi az 
írást; az Ítélet nincs mégis alig szól élet és mű ozmózisáról, kapcsolatáról. 

Fordítsuk a szót a tőle tanult módon kíméletlenre? s akár a tételt is 
megfordítva? Ítélet nincs, mert csak részben illetékes a bíróság; ügyész és 
védő akkor párbajozhatna igazán, ha az íróságának – hinnők – mindent 
alárendelő, szerencsés vagy szerencsétlen nyíltszíni választásaival is a mű 
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kiteljesedését, elismertetését vagy éppen megóvását elősegíteni vélő, a 
kivetettség, megnemértés pátoszát is ismerő s talán hajdan a meghódított-
nál is magasabb csúcsokra készülő: a tollal elkötelezett ember állna az 
ítélőszék előtt. 

 
 
 



 

72 

CZIGÁNY LÓRÁNT 
A müncheni kincses kalendárium14 

Nemzetőr Évkönyv: 1970. Az évkönyv szerkesztői: Dr. Makra Zoltán és 
Tollas Tibor. München, 1970. 239. lap. 
 
A Nemzetőr szerkesztője és a Danubia nyomda vezetője közös szerkesz-
tésben évkönyvet jelentetett meg Münchenben. Évkönyvet kiadni felelős-
ségteljes vállalkozás: Magyarországon és külföldön tudományos intéze-
tek, akadémiák, egyetemek szoktak ilyen kiadványokat megjelentetni. Az 
intézet vagy egyetem munkatársai ott publikálják újabb kutatásaik ered-
ményét, beszámolnak az intézet tudományos életéről, tudományos konfe-
renciákról. Általában eléggé kis példányszámban jelennek meg s csak a 
szakmák művelői ismerik. Vannak ezenkívül más típusú évente megjele-
nő kiadványok is; naptárral, eseménykrónikával, hasznos és szórakoztató 
olvasmányokkal, receptekkel, keresztrejtvénnyel, sakkfeladványokkal, 
sporteredményekkel és az év halottjaival. A kiadó újságtól, vagy folyó-
irattól függ, hogy az ott közölt információk mennyire megbízhatóak, egy-
szóval az almanach mennyire használható. 

Ez utóbbi típusú kiadványt magyar nyelvterületen kalendáriumnak ne-
vezték. Évszázadokon át a kalendáriumok voltak a szegényebb népréte-
gek egyedüli olvasmányai. A 16. századtól a kalendáriumok a naptári 
részen kívül jóslásokat, tanácsadó verseket, gazdasági és egészségügyi 
tudnivalókat, krónikás feljegyzéseket is tartalmaztak, ezekhez később 
szépirodalmi jellegű anyag – népieskedő, didaktikus versek és elbeszélé-
sek is járultak. A legrégibb fennmaradt magyar kalendáriumot Benczédi 
Székely István adta ki 1538. körül Krakkóban. Híresek voltak a lőcsei 
kalendáriumok. A műfaj tovább élt; még a háború után is ilyenekben okí-
tották jóságos ferences atyák „az egyszerű földművelő népet”. Igyekeztek 
leereszkedni a dolgos, kétkezi parasztemberek értelmi színvonalára, hogy 
a szellem napvilágaként ragyoghassanak be a fehérre meszelt kicsi kuny-
hók ablakain. Persze voltak és vannak másfajta magyar kalendáriumok is, 
volt például a 'szellemi honvédelemnek' is naptára s van a Magyarok Vi-
lágszövetségének is kincses kalendáriuma, ahol az idegenbe szakadt hon-
fitársakhoz ereszkedik le a szerkesztőség, s úgy magyarázza meg az év 
eseményeit, hogy idegenbe szakadt ésszel is érthetőek legyenek. 

                                                           
14 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 3. számában. 
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Ezeket a hagyományokat – a specifikusan magyar kalendárium ha-
gyományát – újították fel külföldön a Nemzetőr olvasói számára. Mert 
mondani sem kell a Nemzetőr Évkönyv nem évkönyv, hanem kalendári-
um. Az évkönyv elnevezés a szerkesztők apró szemantikai botlása. Ezért 
nem is hibáztathatjuk őket, hiszen a Nemzetőr sem tudományos intézet, 
hanem időszaki sajtótermék. 

Mit tartalmaz a Nemzetőr kalendáriuma? A szerkesztők 'Köszöntője' 
szerint „szellemi találkozót”, a „magyar múlt és jelen írói, költői, újság-
írói, államférfiai és művészei” között, „Szent István országalapító kirá-
lyunk ezeréves jubileuma”, „a trianoni békeszerződés 50 éves és a mara-
dék országrész szovjet megszállásának 25 éves évfordulója” alkalmával. 
A kiadvány célja pedig, az idézett 'Köszöntő' szerint „őszinte mérleget 
állítani az elmúlt negyedszázadról”. Jubileumokban az ünnepléshez – le-
gyen az öröm- vagy gyászünnep – valóban nincs hiány az 1970-es eszten-
dőben. Minket azonban inkább a téma érdekel itt, mint az ünnep. 

A kalendárium első része – mint minden kalendárium – naptárt tartal-
maz a római katolikus és protestáns névnapokkal és a hónapok állatövi 
elnevezésével. Minden hónapot egy–egy vers kísér – a modern magyar 
klasszikusok: Ady, Kosztolányi, Juhász Gyula versei és nagy emberek 
munkáiból kiragadott mondások, valamint itt–ott helykitöltőnek a külön-
böző országok pénznemei, a különböző zónaidők, a különböző országok 
autóinak felségjelzései. Se szeri se száma a hasznos ismereteknek. A 
„Századok neve” című részben például megtudjuk, hogy a 14. század „az 
Első Ágyú százada”, avagy a 19. század „a Vasút százada”, mert mint a 
bevezető mondja „a világtörténelem nevet ad a tűnő századoknak”. Nyil-
ván azért teszi ezt a világtörténelem, hogy könnyebb legyen eligazodni a 
külföldön élő magyaroknak, akik egyébként eléggé gyakran összekeverik 
az évszázadokat, csakúgy mint ahogy a 'Hány szívdobbanás az élet?' című 
dolgozat nélkül szintén nehéz lenne kiszámítani ezt az izgalmas tényt. Itt 
megtudjuk, hogy percenként 70–72 érlökéssel állunk szemben. Jó lett 
volna megtudni persze, hogy a kivételes esetekben, amikor Foky Dalma 
kezét szorongattam, vagy a Sződd a selymet elvtárst énekeltem ábrázoló 
geometria óra előtt a középiskolai oktatás kereteiben, vagy amikor légiri-
adót jeleztek Rahó—Miskolc térségében, akkor is 70–72 érlökéssel mű-
ködött-e a vérpumpám, mivel én is gyanakszom, hogy „a modern élet 
ideges feszültsége nagyon ártalmas a szív munkájára”, ahogy ezt az el-
múlt negyed századról őszinte mérleget állító kiadvány sem rejti véka alá. 
A hőmérésről megtudjuk, hogy az amerikai Fahrenheit 212 egységre osz-
totta a hőmérőt és így „Celsiusnál a fagypont megfelel Reamurével (!) 
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míg Fahrenheitnél már 32 fokot tesz ki.” Fahrenheit amerikai állampol-
gárságára eddig csak itt a „Különböző mértékek és azok ellenmértéke” 
című méréstani értekezésben találtam adatot, de úgy érzem ezt a véle-
ményt is tiszteletben kell tartanom, mivel bizonyára önálló kutatás ered-
ménye. 

A hasznos ismereteken kívül politikai cikkeket és valamelyes szépiro-
dalmat tartalmaz a kötet. A politikai írásokkal nem óhajtok vitatkozni, 
kötelez itt is a mások véleményének tiszteletben tartása. Csak rezignáltan 
regisztrálom, hogy volt politikusok még mindig az ún. sérelmi politika 
naív kategóriáiban gondolkodnak. „Erkölcsi értékek” alapján hadakoznak, 
moralizálnak és kérnek számon akkor, amikor már régen bebizonyoso-
dott, hogy a nagyhatalmak politikáját – keleten és nyugaton egyaránt – 
érdekek vezetik s nem fennkölt meggondolások. 

A szépirodalmi rész verseket és rövid karcolatokat tartalmaz. Még az 
olyan kiváló költő mint Határ Győző is eléggé jelentéktelen verssel szere-
pel, pedig a szerkesztőknek lett volna miből válogatniok. A közölt versek 
nagyrésze formailag meglehetősen hagyományos, olykor az ún. almanach 
lírára emlékeztet – kivételt képez Horváth Elemér és Thinsz Géza – vagy 
pedig politikai ábrándozás hordozója. (Makkai Ádám például 'Teremtünk 
egyszer' című versében arról álmodozik, hogy Erdélyből egyszer Svájcot 
csinál, „s én lennék ebben a csodás kis országban az Új–Világbeli Nagy-
követ”. Nem is igénytelen.) 

A kötet prózai írásai között sok az iskolás élménydolgozat. Pogány 
András írása nem tudni miért tituláltatik novellának, még elbeszélőkész-
ségről sem tesz tanúságot. Köröndi András írása pedig vidéki lap tárcaro-
vatának a színvonalát sem üti meg. Ilyen írásokat látva méltán pironkod-
hat az a néhány író, aki valami félreértés folytán a kötetbe került, hogy 
milyen társaságban kell megjelennie. A kötet végén a szerzők rövid élet-
rajza található. Ez valóban elkedvetlenítő olvasmány. Alkalmi tollforga-
tók társaságában József Attila, Ady Endre vagy Illyés Gyula nevét olvas-
ni! Ady Endréről például megtudjuk, hogy Új versek című kötete a hu-
szadik század irodalmának „betörését jelentette” Magyarországon. Ezt az 
ismeretdarabkát idestova negyven éve oktatják nemcsak középiskolában, 
hanem az alsóbbfokú népoktatás keretében is. Kiknek készült az év-
könyv? Analfabétáknak? Arról nem is beszélve, sutábban fogalmazni már 
nem is lehetett volna. 

Az itt felsorolt tények egyike sem bosszantott igazán. Inkább szórakoz-
tatott. Hiszen tisztelem mindenkinek a magánvéleményét. A dilettantiz-
must és félműveltséget mindig mókásnak találtam. Azonban van a mün-
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cheni kincses kalendáriumban más is. Olvasgattam az idézeteket. Nagyré-
szük közismert szerzők közismert műveiből. Tamási Áron nevét láttam az 
egyik oldalon: „Az idők bénító lázában él a magyar.” Egy pillanatra el-
szomorodtam. így csal az emlékezetünk. Miért beszélt volna Tamási Áron 
az idők bénító lázáról, akkor október végén? Mi bénította őt akkor, ami-
kor egy percre úgy tűnt, hogy az idők gyógyító lázában égünk. Elővettem 
az Irodalmi Újság 1956. november 2. számát. Elolvastam Tamási Áron 
cikkét. Jól emlékeztem. Az idők gyógyító lázáról beszélt ott Tamási Áron. 
A Nemzetőr Évkönyv idézetét ezután összehasonlítottam az eredetivel. 
„Költőink fénylő hadait idézi” a kalendárium, „költőink fénylő szavait” ír 
Tamási Áron. Értelemzavaró kihagyások, durva összevonások. Ha irat-
másolás közben történtek volna ezek a hibák, az eljárást hamisításnak 
neveznénk. Az irodalom azonban közkincs. Mindenki úgy alakítja, ahogy 
a politikai aktualizálás érdekei megkívánják. Csak azt ne kívánják a szer-
kesztők, hogy ezt a könyvet a könyvespolcomra tegyem. 

Ennyivel tartozom Tamási Áron emlékezetének. 
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G. F. CUSHING 
Magyar Irodalom angol fordításban15 

Magda Czigány: Hungarian Literature in English Translation Published in 
Creat Britain, 1830—1968, Szepsi Csombor Literary Circle, London, 
1969., 120 p. 
 
Nem szeretem a koktélpartykat. És minden okom megvan rá. Előbb–
utóbb bemutatnak valakit, aki – miután megtudja, hogy én magyar nyelv-
vel és irodalommal foglalkozom, vagy egyszeriben elnémul vagy kétség-
beesetten küszködve megpróbálja felidézni, amit valaha a magyar iroda-
lomról olvasott. Végül persze feladja a küzdelmet, valamit mormol arról, 
hogy nincsenek fordítások, és esetleg a magyar zene vagy film témaköré-
nél keres menedéket. 

Ez persze az egyik véglet. A másikat a Magyar Irodalmi Lexikon kép-
viseli. Egy–egy meghatározott íróról szóló címszava végén majdnem 
mindig felbukkan egy bőszítő mondat; valahogy így hangzik: „angol, 
bolgár, cseh, dán, eszperantó stb ... nyelven jelentek meg versei (ill. mun-
kái)”. Bőszítő, mert semmi jel sincs arra, hogy hol és mikor jelentek meg 
ezek a fordítások. Az angolul beszélő népek világa igen nagy. S majdnem 
mindenütt készültek fordítások, Ausztráliában és Indiában, Angliában és 
Amerikában. Lehet, hogy külön kötetekben jelentek meg, lehet, hogy an-
tológiákban, folyóiratokban, újságokban, útleírásokban, mi több, esetleg 
éppen egy nyelvkönyvben. A legvalószínűtlenebb helyeken bukkanhat 
rájuk az ember. Éppen ezért szinte lehetetlen felmérni eme lelkes tevé-
kenység kiterjedtségét. 

Most azonban megjelent egy bibliográfia, amely nemcsak a 
koktélparty kellemetlenül feszengő vendégének nyelvét oldhatja meg, 
hanem a komoly tudósnak is segítségére lehet. Czigány Magda könyvére 
gondolok. Nem ez az első ilyen jellegű bibliográfia, de kétségtelenül ez az 
első munka, amelyet tudományos céllal, képzett könyvtáros készített és 
amely pontosan meghatározta saját korlátait. Ez utóbbi nagyon fontos. 
Czigány Magda ugyanis, amennyire ez lehetséges volt, csak azoknak a 
szerzőknek a munkáit vette fel, akiket – mint írja – „általában magyarnak 
számítanak és akik magyarul írnak, tekintet nélkül arra, hogy hol élnek”. 
Ami pedig a bibliográfiába fölvett műveket illeti, – regényirodalom, köl-
tészet, dráma a főkategóriák, de szerepelnek egyes antológiákban megje-

                                                           
15 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 3. számában. 
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lent népmesék és dalok is. A főként képeket közlő gyermekkönyvek ki-
maradtak a bibliográfiából. 

Az erre vonatkozó elveket és az összeállítás módszerét a könyv részle-
tes bevezető tanulmánya ismerteti. Felsorolja a katalógusokat és gyűjte-
ményeket is, amelyeket az adatok ellenőrzéséhez felhasznált. Érdemes a 
bevezető tanulmányt figyelmesen átolvasni, mert választ ad a legtöbb 
kérdésre, amely a könyv tanulmányozása közben fölmerülhet. 

Az első rész – a szűkebb értelemben vett bibliográfia – a magyar iroda-
lommal kapcsolatos könyvek és cikkek válogatott bibliográfiáját tartal-
mazza. 

A könyv második és főrésze alfabetikus rendben sorolja fel az angol 
nyelvre fordított művek szerzőit. Ezt a részt 26 antológia felsorolásával 
kezdi. Igen hasznos tájékoztató, mert részletesen ismerteti az egyes anto-
lógiák tartalmát is. 

A szerző – ahol csak lehetett – megadta a lefordított mű eredeti magyar 
címét is. Ez minden bizonnyal örömet szerez mindazoknak, akik valaha is 
megpróbálták az egyik–másik fordító gyártotta rejtvényt megfejteni. Pél-
dául korántsem nyilvánvaló, hogy a Skating (korcsolyázás) cím Illyés 
Gyula Koratavasz című művének fordítása. Vagy hogy Gelléri Andor 
Endre elbeszélése, Ház a telepen angolul Adam and Eve cím mögött 
pompázik. Még Czigány Magda sem tudta mindenütt megadni a választ, 
de a fordítók akaratlan rejtélyei közül nagyon sokat megfejtett. Bár csak 
rá lehetne venni a kiadókat, hogy az eredeti címet is közöljék – rengeteg 
időt és munkát lehetne megtakarítani ezzel. 

A bibliográfiában felsorolt szerzők neveinek tanulmányozása egy–
kettőre meggyőzi az olvasót, mennyire alaptalan az a gyakran hangozta-
tott megállapítás, hogy keveset fordítottak angolra. Nem szabad elfeled-
keznünk arról, hogy az Amerikában, valamint a Budapesten ugyancsak 
szép számmal megjelent fordítások nem kerültek be a bibliográfiába. Kö-
rülbelül mégis mintegy 180 szerző szerepel a könyvben és ez ugyancsak 
jelentős szám. A fordítások kiválasztásának és minőségének kérdése ter-
mészetszerűen nem tartozik a bibliográfus közvetlen érdeklődési körébe, 
de a könyv válogatást ad az egyes művekről megjelent kritikákból és így 
az olvasó könnyen tájékozódhat ezen a téren is. 

Ha pedig arra gondolunk, hogy a fordítás mennyire szervezetlen és 
sokszor milyen érthetetlenül különös a fordításra kiválasztott mű, a meg-
lepő az, hogy csak igen kevés jelentős magyar író hiányzik a bibliográfiá-
ból. 
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Jókai neve persze a legtöbbet fordított szerzők listájának élén áll. Re-
gényei 1854-től 1930-ig egymás után jelentek meg Angliában. (Újabban 
pedig a Corvina kiadó sorozata hozta ki ismét Jókait angolul.) Czigány 
Magdát külön elismerés illeti az angol könyvpiacra öntött Jókai kiadások 
hihetetlen zűrzavarában végzett detektív munkájáért. Nem hinném, hogy 
ezen a téren valaha is többet ér el valaki. De Czigány Magda a könyv töb-
bi részletében is példamutatóan alapos. 

Az angol olvasó különös ízlését pedig csak csodálni lehet. Németh 
Lászlótól Madarassy Zsuzsáig ki mindenkit nem olvasott. Vajon, mit 
gondoltak például Vértesi Arnold Kisvárosi történetek című könyvéről? 
Eredeti kiadása 1896-ban jelent meg. Az angol fordítás, jóval a szerző 
halála után, 1927-ben. 

De talán nem vagyok igazságos. A fordítók és a kiadók különös ízlésén 
kellene csodálkoznom. Annyi bizonyos, hogy nagyon furcsa lenne a ma-
gyar irodalom története, ha ennek a bibliográfiának az alapján írná meg 
valaki. 

Czigány Magda könyvének kronológiai indexe is sok mindenre fényt 
vet. Kiderül például, hogy Jókai népszerűsége Angliában a századfordu-
lón érte el tetőpontját. Kiderül az is, hogy 1927. óta minden évben jelent 
meg valamilyen magyarról fordított könyv, – milyen meglepő és meg-
nyugtató jelenség ez – az egyetlen kivétel az 1952-es év. 

Elgondolkoztató az is, hogy hiába volt a Magyarország iránti érdeklő-
dés igen kiterjedt 1848. után, a magyarról fordított könyvek száma vi-
szonylag alacsony. Ez az időszak inkább politikai tanulmányoknak, törté-
nelmi munkáknak kedvezett. Ezek azonban, a könyv természetéből adó-
dóan nem kerültek be a bibliográfiába. 

Czigány Magda könyve kitűnő munka. Amint a bevezetőben ő maga is 
megjegyzi: nem teljes, hiszen az irodalomnak pontosan körülhatárolt terü-
letét nem lépte túl. Ezért hagyta ki az olyan általános antológiákat, mint a 
Great Short Stories of the World (A világ nagy elbeszélései) című köny-
vet, amelyben négy magyarból fordított novella szerepel. 

És elszórva itt–ott micsoda rejtett gyöngyszemekre bukkanhat az em-
ber. Olyanokra, mint Tábori Pál The Real Hungary (Az igazi Magyaror-
szág) című könyvében például az Ady fordítások. Vagy Petőfi 'Esik, esik, 
esik' című versének remek átköltése, amely röviddel a költő halála után 
jelent meg Eliza Cook folyóiratában. 

A Czigány Magda könyvével elvégzett alapvető kutatómunka ezekkel 
és az ezekhez hasonló adatokkal most már könnyűszerrel kiegészíthető. 
Érdemes lenne ezt a munkát az Amerikában megjelent könyvekkel kap-
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csolatban is elvégezni. Az eredmény legalább olyan bátorító lenne, mint 
ezé a könyvé. Addig is, ha koktélpartyra hívnak, többé igazán nincs mitől 
tartanom, – most már határozott, nyomtatásban megjelent bizonyítékom 
van arról, hogy az angolokat igenis érdekli a magyar irodalom. 

 
 
 



 

80 

ZSIGMOND ENDRE  
Pánsípon16 

Forrai Eszter: faágak tánca, Szepsi Csombor Kör, London, 1969, 74 l. 
 
Költőnő? Költő–asszony? Női költő? – Még néhány évtizeddel ezelőtt is 
azon kellett volna töprengenem – már a recenzió megírása előtt –, hogy 
melyik kifejezést is alkalmazzam Forrai Eszterre, nehogy tápot adjak bi-
zonyos előítéletnek, amelynek következtében sokán már eleve csökkentett 
értékűnek bélyegeztek nő tollából eredő minden írást. A makacs, évszá-
zados előítéletet talán a nagyszerű embergyűlölő, Dr. Johnson fogalmazta 
meg legjobban, mikor Boswell azt kérdezte tőle, hogy mi a véleménye a 
prédikáló nőkről? Uram! – kiáltott fel Johnson – a szentbeszédet mondó 
nőkkel úgy állunk, mint a két lábon járó, idomított ebekkel: nem is vizs-
gáljuk, hogy milyen szépen sétálnak, inkább csak azon ámulunk, hogy 
egyáltalában képesek rá!” – Ma, Nemes–Nagy Ágnes, Károlyi Amy és 
Beney Zsuzsa kortársaként, „nőköltő” vagy „költőnő” megjelölés – gon-
dolom – sokkal inkább rangot jelent, mint kirekesztést és pozitív képzete-
ket vált ki, nem előítéletet. A prédikáló vagy író nő mint cirkuszba illő 
látványosság – a téveszme, reméljük, már végleg a múlté. Már nem kell 
attól tartanom, hogy hamis visszhangot ébresztek, ha először is azt írom 
Forrai Eszterről: jellegzetesen női költő; témái, megközelítése, szinte 
minden sora olyan dolgokról vall, amelyeket férfiember nemhogy versbe 
venni, de intellektuálisan feltérképezni is aligha tudna. Ahogy a kötet 
„fülszövege” is írja: „Minden élményében a „nézés csodatevő sugarával” 
a lényeg megfogalmazásának lehetőségeit keresi. Egyéni világát a láto-
más vallásos áhítata formálja – az izzó szenvedély, az érzékiség, a szere-
lem állandó tényezőit feltáró igény.” Ez a szabólőrinci és – végső fokon – 
bizonyára a „Romlás virágainak” talajából felnövő szerelmi tusakodás a 
költőnő legfőbb mondanivalója, ezt variálja újabb és újabb változatokban; 
helyenként már–már az „Énekek éneke” keleti, szókimondóan tiszta buja-
ságával. 

Ez a pánerotikus, pánsípon szóló női költészet – úgy érzem – úttörően 
merész hang újabb költészetünkben. 

Kosztolányi figyelmeztet (Tengerszem), hogy egy költőnek nemcsak 
sértő – mert illetéktelen beavatkozás –, hanem hiábavaló is tanácsot adni: 
az igazi költő úgy is öntörvényű, egyéni útját járó és nem hajlik a tanács-

                                                           
16 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 3. számában. 
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ra. Ha mégis biztathatnám valamire Forrai Esztert, elsősorban több esz-
mei és formális fegyelmet kérnék tőle. Szűrrealizmussal beoltott impresz-
szionista soraiban mintha időnként ott bújkálna a veszély, hogy valóban 
csak futó impressziók vázlatai maradnak és nem keményednek végleges 
megfogalmazássá: költeménnyé. A „formai nyűg”, a szigorúbb megfor-
málás igénye – úgy érzem – gazdagíthatná és változatosabbá tehetné ezt a 
költészetet. 

Forrai Eszter Budapesten szerzett tanári diplomát és 1962. óta él Pá-
rizsban: itt kezdett az „eszeveszett kaland”-ba, hogy egy idegen nyelv 
közegében élve lesz magyar költővé. Verseit folyóiratunk 1963. óta közli 
rendszeresen. Első kötetének tartalma válogatás hat év terméséből: egy-
szerre bemutatkozás és első összegezés. A költőnő ezzel az első kötetével, 
melynek borítólapját Konoh Tamás rajzolta és ízléses kiállítása a Molnár–
nyomda munkáját dicséri, megállta a költőavatás nehéz próbáját: egyéni 
hangú, bátran szuverén szemléltető verseket tett le asztalunkra. Érdeklő-
déssel figyeljük további útját. 
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SZABÓ GYÖRGY  
A hatvan éves Ősze András17 

 
Olyan évekre esik a ma hatvan éves ősze András alkotó tevékenységének 
megindulása, melyekben emberélet, műalkotás vagy alkotó–szellem ke-
veset nyomtak a latban s művészt, szobrot és véleményt fékeveszetten 
dobált, rombolt és pusztított el az uralkodó hatalom. 

A második világháború lassan elülő hullámai először Olaszországba 
sodorták feleségével együtt. Itt azonban – mint a tengerpart csuszamlós 
szikláira kivergődött hajótöröttek – csak rövid lélegzetvételre volt idejük, 
hogy azután még biztosabb, a vihar központjától még távolabb eső helyre 
meneküljenek. így jutottak Braziliába, majd az Egyesült Államokba, ahol 
ma is élnek. 

Ahogyan a világ atomizálódott, a művész kis külön világegyeteme 
méginkább részeire bomlott. Olyan történelmileg kialakult és kipróbált 
konvenciók, mint szín és forma, figura vagy kompozíció, éppúgy elvesz-
tették értéküket, mint egyéniség, közösség, iskola vagy tradíció. 

Ősze művészetének két alapmotívuma van, melyek kiemelik őt s mű-
veit a szétrombolt egyéni világok s művészi konvekciók e káoszából. Az 
egyik emberi: egyénisége külső világából a belsőhöz fordul s azt próbálja 
felfedezni. A művészi motívum ennek egyenes folytatása: a tér és forma, 
a kompozíció külsőleges meghatározóit mesteri tudással meghódítva, 
azok belső energiáit, összetevőit és ritmusát – s nem félünk kimondani: 
lelkét – próbálja megfogni és megörökíteni. 

Már korai művei is mutatják ezt a két alapmotívumot. A „Tóth Árpád 
síremlék” (Budapest, 1942, – budapesti Farkasréti Temető) a legszebb 
magyar síremlék–szobrok közé tartozik – portréjának szenvedéssel teljes 
halk tragikuma nemcsak a rokonlélek visszhangja vagy a kortárs együtt-
érzése. Az érzések egyszerű konstatálása helyett inkább azok gyökereinek 
feltárására törekszik s így a költő képe nem egy történeti pillanat megme-
revedett relikviája, hanem a múltban révedező, jelenleg gyászoló s a 
fényévtávolságnyi jövőbe is tekintő arc. Egy korai „Ülő akt”-ja (Buda-
pest, 1940 – budapesti Nemzeti Galéria), de méginkább a „Májusi fagy” 
(Budapest, 1936 – Magángyűjtemény) komplex érzések és történések 
kifejezései leegyszerűsített, de gazdag dinamikájú alakokba. Az utóbbi 
már sejtetni engedi a harminc esztendővel későbbi Őszét. 

                                                           
17 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 4. számában. 
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Az odahaza tapasztalt megnemértés s a háború utáni olaszországi ta-
nulmányútja megtorpantotta ezeket a próbálkozásait. Pár esztendővel ké-
sőbb azonban Dél–Amerika termékeny, ősi alkotó energiákat sugárzó 
földjén újjáéledtek e törekvések. Ősze belekényszerítette az anyagot a 
felületes szemlélő előtt konvencionálisnak tetsző, valójában azonban ma-
gasrendű mozgástanulmányokba. A „Ritmusok” (Brazília, 1954 – Ma-
gángyűjtemény) vagy a „Kettősforma” kompozíciók ebből a periódusból 
származnak, s mintegy előtanulmányok az ötvenes évek végén s a hatva-
nas években, főleg az Egyesült Államokban alkotott ciklusokhoz. A szob-
rász Ősze előtanulmányai ezek – de többek is: első virágmotívumai az 
Ősze–mesének, sár–csírái az alakulóban lévő Ősze–mítosz gazdag szo-
bor–erdejének. 

Ez esztendők ciklusairól, csakúgy mint az újabb szoborsorozatainak 
születéséről így ír Ősze: „A szobraim ciklusokban születnek. Minden cik-
lushoz más–más anyagot használok. Ha bizonyos idő elteltével újra hasz-
nálok egy anyagot, az az anyag újra új lesz – új harcot jelent, mert egy 
már fejlettebb szellemi igényt kell vele kifejeznem. Egy–egy ciklus kb. 
6—10—15 szobrot foglal magába. Az új anyagok új technikai feladatokat 
hoznak és szerintem ezek az új feladatok jótékonyan hatnak az 'ihletemre': 
harcom a különböző anyagokkal nemcsak új lehetőségek felismerését 
eredményezi, de magát a lényeget is, a szobrászi mondanivalómat is job-
ban megvilágítja. Az új lehetőségek igazi jelentősége nem is annyira ab-
ban van, hogy új szobor született meg, mint inkább abban, hogy az igé-
nyem világosabb lett újra. Az igényem ilyen 'újjászületése' teszi szükség-
szerűvé, hogy holnap új szobrot alkossak. A tegnapi szobrom így lesz a 
tegnapi 'arcképem' s a holnapi szobrom a holnapi 'arcképem' és azoké, 
akik fejlődésükben ott tartanak, ahol én tartottam, mikor az 'arcképemet' 
mintáztam. Hogy tetszik-e vagy nem tetszik, sikerült-e vagy nem sikerült 
az 'arcképünk', ez ugyanannak a problémának még komplikáltabb része.” 

A különböző anyagokkal folytatott harcokat – Ősze szobrászaténak tel-
jes történetét – megírni ma még nincsen elég távlatunk, így inkább azt 
kell megpróbálnunk, hogy a ciklusok ismertetésén keresztül adjunk képet 
működésének utolsó tíz esztendejéről. 

A formák belső energiáit, ritmusát boncolja, tanulmányozza az 1960-as 
évek elején alkotott réz–lemezből kivágott, hajlított és domborított figu-
rákban. A szobrászat konvencionális értékrendszerével mérve aligha 
szobrok ezek: sem térben terjedő súlyuk, sem jól körülhatárolt vagy vég-
legesen lezárt formájuk nincsen. Ennek ellenére sok új plasztikai érték 
van például az „Anya és gyermek” csoportocskában. (New York, 1961.) 
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A gyengéden forduló s fejét lehajtó anya s a statikus gyermek–figura ölel-
te tér, a két alak ellentéte annyi dinamikát sűrített ebbe a kis szoborba, 
hogy minden formája fordul–ível, minden hajlított síkja újabb és újabb, 
kisebb és nagyobb térségeket zár be vagy tár fel s a szemlélőt egyre újabb 
erővonal kereszteződések, ritmusok és formák felfedezésére kényszeríti. 
Az ugyanebből a ciklusból való magányos figurák (New York, 1961.) 
még érzékletesebben mutatják be Ősze új plasztikai arzenálját. Bár félre-
vezetőén egyszerűek, precíz–felfogású intellektust, éles szemű megfigye-
lést követelnek a szemlélőtől. 

Egy újabb ciklust alkotnak az 1961—1962-ben készített kisbronzok. 
Ősze ekkor már annyira biztos volt új értékrendszerében, hogy olyan 
szobrászati konvenciókat is próbatüze alá vetett, mint a kerek szobor vagy 
a tematikus kompozíció. A munka eredménye egy nagyszerű sorozat lett, 
a művész oeuvre-jének egyik legkiemelkedőbb csoportja. Ekkor keletkez-
tek az olyan poétikus figurák, mint az „Álló nő”, (New York, 1961.) vagy 
az „Új harmónia”, (New York, 1962. – Magántulajdon). Ezeken nemcsak 
a belső energiák és feszültségek mozgatják a lágyan hullámzó, hol dom-
borodó, hol besüppedő felületeket, hanem a művész szolid, de annál erő-
sebben sugárzó humanizmusa is. A „Csend” (New York, 1962.) férfi és 
nő alakja által közrezárt térben szinte hallható a csend süvítése, melyet 
tökéletesen bezárva tart a kompozíció egyszerű körvonala. A tematikus 
kompozíciók között különleges helyet foglal el a „Pogány pap” (New 
York, 1961.) és a „Próféta” (New York, 1962. – Hanley Collection.) Ősze 
múltjának, vallásos művészetének képviselői. 

Új sorozatok születtek Ősze csaknem három esztendős perui működése 
alatt. A cuzcoi és limai akadémián és egyetemen tanított szobrászatot. 
Alkotó energiája s az indiánba ojtott ibériai lélekkel különösen együttérző 
humanizmusa újabb impulzusokat kapott a dús délamerikai földtől s an-
nak művészeti hagyományaitól. Az ebből a korszakból származó faszobor 
„Anya és gyermeke” (Peru, 1963—64.) egyszerű geometrikus formákból 
komponált monumentális alkotás, anélkül, hogy a két alak kapcsolatának 
bensőséges, mikrokozmikus érzéseit elnyomná. A két figura statikus ha-
sábjait összefogó hosszú háromszöget, melyek az anya és gyermeke kar-
jait rejtik magukban és szigorú kocka alakú fejek; a vertikális absztrakció 
ellenére a kompozícióban hullámzik a mozgás. 

Nagyrészt a perui élményeket rögzítik az ebben az időben készült raj-
zok és pasztellek százai, mint például a „Gyermeket hordó anya” (Peru, 
1964.), de egyben magukban hordozzák már Ősze egyik következő nagy 
ciklusának csíráit is. (Női alak, Peru, 1964. – Magántulajdon.) 
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Új periódusa az Egyesült Államokba való visszatérése után, 1964—65-
ben alkotott bronzokban érte el tetőpontját. A „Forma mint tér, tér mint 
forma” (New York, 1964.) magáért beszélő nyugodt figura, az 1961 körü-
li évek lemezkivágásait summázza; a „Vágy birodalma” (New York, 
1965.) az „Új harmóniá”-nak erőteljes és magabiztos echoja. 

A „Vágy és cél” (New York, 1964.) pompás dinamikájú figurája mo-
numentálisnak hat: nehéz elhinni, hogy alig 30 cm. magas. A „Gyászoló-
ik” (New York, 1965.) négyalakos csoportjában nemcsak az egymást szi-
gorú geometrikus szabályossággal keresztező statikus alakok sugalmaz-
zák a történés tragikumát, hanem minden egyes figura tökéletes plasztikai 
zártsága is ezt jelzi. A művész humanizmusának láthatatlan, de annál erő-
sebben érezhető erővonalai ezt a négy kis mikrokozmoszt megrázó kom-
pozícióba vonják össze. 

Az „új egyszerűség” keresése jellemzi az 1965—1966-ból származó 
puritán fa-szobrokat. A természet alapelemeihez tért vissza Ősze olyan 
alkotásaiban, mint az „Óriási virág” (New York, 1966.) vagy az „Új vers 
szárnya” (New York, 1966.). Az utóbbiban a szobor szigorú formáihoz a 
környezet váltakozó fényhatásai szolgáltatják a mozgató energiákat. Új 
lehetőségek felé tapogatóznak a legújabb domborított, hajlított, kalapált 
fémfigurák is. Az „Új remény” (New York, 1969.) és a „Csend ígérete” 
(New York, 1969.) ugyan visszaidézi az évtized elejéről származó hason-
ló alakokat, azonban a rajtuk egyre erősebben jelentkező polichromia 
(festett és ráégetett színek) egészen új irányokba mutatnak. 

A hatvan esztendős Ősze András nap mint nap újabb vállalkozásba 
fog, azonban múltjának kritikai vizsgálatát, summázását sem hanyagolja 
el. Műtermében nemrég két nagyszabású rajzsorozatában gyönyörködhet-
tünk. Az egyik ciklus rajzait nem fűzi össze centrális téma, de úgy tetszik, 
mintha a művész e kalligrafikus egyszerűségű figurális kompozíciókban 
mintegy az elmúlt húsz esztendő munkásságának grafikus katalógusát 
akarta volna összeállítani. A másik sorozatban a humanitás egyik legmeg-
rázóbb és legkoraibb mítoszát, a Gilgames eposzt meséli el drámai erejű 
rajzokban. Úgy hisszük, ez a sorozat már magában hordozza az új Ősze 
szobrokat. 
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KOREK VALÉRIA 
Tökéletes novella18 

Márai Sándor: Ítélet Canudosban Stephen Vorosvary Weller Publishing 
Co. Toronto, 1970. 172 l. 
 
Márai új könyvéhez rövid utóiratot fűz, amelyben elmondja, hogy a brazí-
liai Euclides da Cunha vaskos történelmi munkája kőzetéből bontotta ki 
saját maroknyi elbeszélése magvát. „Nem kölcsönöztem mást” – írja – 
„csak a topográfiai és időrendi adatokat. Minden más kitalálás.” 

Színigaz, az „ítélet Canudosban” egy szál valóságból és egy szál el-
képzelésből fonódott és már csak ezért is tökéletes novella – regénynek a 
szerző merő szerénységből nevezi. Egy elszigetelt eseményről számol be, 
a regény oldalági csapongásai nélkül. A regény évekre, évtizedekre mére-
tezi időrendje távlatát, míg a novella homokóráján gyorsan peregnek a 
szemek: tárgya ezért következménymentes. És ami az időben következ-
mény–nélküli, az az erkölcsi síkon gyakran felelősségmentes s mint ilyen, 
kiváltképpen rátermett az ironikus kezelésre. Elérkeztünk Máraihoz, hi-
szen őnála kevés beavatottabb mestere van ennek az irodalmi cselfogás-
nak. Az „ítélet Canudosban” – meg kell ismételni – formahű novella; az 
irónia stíluselvét a véletlen szerepe, csodák és jelek egészítik ki benne. 
Cselekménye egyszeriségéhez a dráma sebessége is járul: az „ítélet 
Canudosban” egy rövid délután története, második felében szinte kizáró-
lag párbeszéd. Az ember valóban Márait olvas, lélegzetvisszafojtva szá-
guld a rövid oldalakon át és hogy a műfajnak a múlt századon táplált 
ínyencei is számításukhoz jussanak, kerete is van az elbeszélésnek. A 
történetet – félszázad távlatából – egy szemtanú beszéli el, első személy-
ben. Ez a fiktív krónikás a canudosi lázadás leverésének utolsó napján 
mint fiatal írnok és tolmács dolgozott a köztársaság vezérkarának. Márai 
forrása: Euclides da Cunha mint haditudósító kísérte végig annak idején a 
közel egy esztendőig dúló testvérháborút. 

„Minden, ami rendszer – vallásos, politikai, szellemi rendszer – halálos 
veszedelem, merénylet az élet eleven rendje ellen” – idézte Peéry Rezső 
Márai Sándort szép felköszöntőjében (Új Látóhatár, 1970 május). Hason-
lóan szól az „ítélet Canudosban” rövidéltű hősnője: ” ... amit ... a Maguk 
világában... úgy neveznek, hogy rend. De nem az. Csak rendszer ... 
(Canudosban) nem volt rendszer. Eleven rend volt.” Márai új könyve már 

                                                           
18 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 4. számában. 
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említett utószavában elmondja, hogy az anarchia problémája foglalkoztat-
ta, amikor da Cunha munkáját olvasta és a végső elhatározást ahhoz, hogy 
sajátját megírja, egy a Sorbonne falára mázolt mondat adta meg:„Soyez 
raisonnable, demandez l'impossible”. Hősnője sem mond mást: 
„Canudosban ...tudták, hogy néha a lehetetlen az egyetlen, amiben érde-
mes hinni. . .” 

Felvessük-e az anarchiának, egy elméletnek a kérdését, mely szinte 
egyidős az emberi gondolkodással? Elevenítsük talán fel gyakorlatának 
éveit, azt a kort, amikor a tan a XVIII. és XIX. századi apostolainak kezé-
ből a királygyilkosokéba és a bombavetőkébe siklott át? Felesleges, mint-
hogy ildomos sem volna a szépírót világnézete felől faggatni s amikor 
fülünket elbeszélése talajához szorítjuk, nem politikai hite földalatti hang-
jaira figyelünk – csupán irodalmi forrásához való viszonyát keressük. Míg 
a történelmi novella szálai rendesen mondákra, családi vagy helyi ha-
gyományokra, véletlenül fellelt levelekre nyúlnak vissza, Márait közvet-
lenebb viszony fűzi forrásához, ö mindent da Cunha könyvéből merített és 
– mint mondja – saját képzeletéből. 

Nosso livro supremo – így nevezi da Cunha „Os Sertoes”-át a brazíliai 
irodalomtörténet. A mű első fejezetei Brazíliának egy isten háta mögötti 
vidékével ismertetnek meg, melynek lakossága 1896 végén fellázadt az 
ország kormánya ellen; földrajzi helyzetük és fanaticizmusuk tette lehető-
vé, hogy tíz hónapon át állják a véres és reménytelen harcot. Vajon anar-
chista megmozdulás volt-e a canudosi cause célébre? Da Cunha az ókor 
nagy szemtanú–történetíróira emlékeztető lelkiismeretességgel állít csata-
sorba nemcsak katonát, hanem minden jelenséget, okot és körülményt, 
ami az összetűzéshez vezetett. A kilencvenes években őmaga fiatal ripor-
ter volt, később színműíró, geográfus, történész, majd a logika egyetemi 
tanára. Kora szellemében pozitivista, jóllehet költői lélek, emberszerető, 
háborúellenes – ragyogó pályájának 43 éves korában egy utcai merénylő 
vetett véget. Da Cunha nemcsak kiváló stiliszta: bámulatosan művelt és 
meggyőző gondolkodó, érdemes valamit szemügyre venni abból, amit a 
katasztrófáról elmond. Canudos lakói – így da Cunha – meszticek, nége-
rek és az anyaország legsötétebb vallási türelmetlensége elől odavándo-
rolt fehér emberek; szellemi ruházatuk fetisizmus, animizmus és egy kü-
lönösen exaltált kereszténység: hit, hiszékenység és babona egyvelege. 
Állni látszott felettük az idő, amikor Canudosban megjelent a Tanácsadó. 
így neveztek el egy negyedszázada földönfutó feleség- és anyagyilkost, 
egy bozontos, mogorva embert, aki őrjöngő kitörésekkel, indulatos szóza-
tokkal gyűjtötte maga köré a község és a szomszédfalvak odamenekülő 
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munkakerülőit és bűnözőit. Canudos egyre nőtt és sajátságos társadalom-
má – ha úgy tetszik: anarchiává – csomósodott. Vagyon- és nőközösség-
ben éltek, magántulajdonukat a Tanácsadónak és a Tanácsadó templomá-
nak adták. Hite ennek a délamerikai rasputinnak a gnoszticizmusnak volt 
afféle vadhajtása, bár amikor a szószékre lépett, híveinek nem kellett kü-
lönösebb teológia. Megrészegedtek félig–artikulált üvöltözésétől, követ-
ték volna akár a pokolba is – amire azután sor is került. Dóm Pedro (Bra-
zília utolsó császára) az Isten törvénye volt, a demokrácia az ebeké – 
mennydörögte a Tanácsadó. A háború, amit eredetileg Canudos és az 
egyik szomszédja közti csetepaté indított el, a brazíliai köztársaság ügyé-
vé tornyosodott: egy „császárhű” szigettel kellett végezniük. Canudos 
bárdolatlan, tudatlan, iszákos népe dehogy is értett meg oly absztrakció-
kat, mint köztársaság vagy császárság, anarchia vagy demokrácia – egy az 
őserdőben csörtető apró génié du mai, aki őrületében a szerencsétlen fél-
vadak minden rossztulajdonságát hordta a homlokán, terelte őket a vesz-
tükbe. A felkelés a történelem óráját akarta visszacsavarni – írja da Cunha 
– megérdemli mégis, hogy feljegyezzük. Mint „tiltakozó kiáltást”, amely 
„vigasztalan, sötét, mint a nyomában kifolyt vér”. Tekintsen el az „ítélet 
Canudosban” olvasója is az esemény mérlegelésétől, ne azt nézzük, ne-
mes, vagy semmilyen célt szolgált a vérontás: az emberre gondoljunk, aki 
„tiltakozott”, aki „kiáltott”. Megértjük, miért vert Márai képzelete gyöke-
ret a canudosi incidensben: az embert kereste benne. 

Exit da Cunha, enter Márai. Milyen finom novellisztikus körültekintés-
sel mondja el szócsöve, az írnok, hogy Euclides da Cunha (Márai saját 
nevén szerepelteti) éppen akkor távozott a sajtóértekezletről, amikor a 
foglyokat elővezették, tehát amikor Márai saját meséje elkezdődik. Kide-
rül ugyanis, hogy a földdel egyenlővé tett Canudosban maradt valami 
parázs a hamu alatt: az őrök három megkötözött emberi roncsot vezetnek 
Bittencourt marsall, a győztes kormány hadügyminisztere elé. Egy fél-
szemű néger, egy mesztic és egy fehér asszony a három; az utóbbinak az 
ítélkező főhivatalnokkal való párbeszéde, az „Ítélet Canudosban” máso-
dik része, Márai kitalálása. 

Szomorújátékban változhatnak a jellemek, a drámai, a nemvárt esemé-
nyek súlya alatt kell is, hogy fejlődjenek. Ezenfelül joga az írónak, hogy 
átköltse történelmi hőseit – gondoljunk Márai Casanovájára, Krúdyjára, 
Odysseusára – az efféle teremtő áthangolás éppoly kevéssé kifogásolható 
mint a tény, hogy szerzőnk valamivel többet is átvett da Cunhától, mint a 
helyrajzi és időrendi adatokat. Kitűnően labdázik egyik s másik öröklött 
tényezővel. Bittencourt és a fogolynő párbeszéde alól azonban kicsúszik a 
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történelmi valószínűség és az emberi elhihetőség talaja; mintha egy tragi-
kus véghelyzet távlatait papírmasé színfalak állnák el. Bittencourt, akit da 
Cunha is, írnokunk is sótlan bürokratának, vaskalapos katonának jelle-
mez, hirtelen egy körmönfont entellektuel szótárát használja; a fényűző- 
és széplélek életéből a vérző vadonba menekült asszony pedig elképesztő 
műveletlenséget – fitogtat. Sem emberi részvét, sem férfi és nő közötti 
elektromosság nem tölti fel a párbeszéd levegőjét, egy lélek várható jajki-
áltásai helyett fonnyadt elmélet–forgácsok halkulnak el benne. Romanti-
kus irónia szemfényvesztése talán ez a valószínűtlen párbeszéd, a maga 
teljes kört leíró útján? Ilyenképpen: látod, te együgyű olvasó, mit nem 
voltál képes nekem elhinni! 

A múltban Márai elbeszélőmódja a romantika és az impresszionizmus 
között ívelt, a realista lélekábrázolás elsőrangú eszköze: a nem stilizált-
párbeszéd alig vetődött papírra nála. Mondhatjuk így is: „boldog hiány!”, 
hiszen a regényei első oldalán megütött alaphang mentén sziporkáztak a 
dialógusai, árnyalataik a szivárvány minden színében, tréfáltak, gúnyo-
lódtak és – hívek maradtak a megadott hanghoz. Vajon lehet-e azonban a 
realitást egy téma kellős közepén áthangolni, nem bomlik-e föl ettől a 
történelmi novella légmentesen zárt pszichológiát követő alkata? Da 
Cunha és Márai elbeszélései között hasadás látszik, az „Ítélet 
Canudosban” kétféle írás, ritka levegőjű. Mintha jégmezőn bolyongva 
figyelnénk messziről feleresztett rakéták fényeire. 

Fények – kétségkívül, mert a „Márai–mondat”, a gondolatokkal teli-
tűzdelt szűkszavúság, a sejtetések és a hiánytalan fogalmazás váltakozó 
üteme: Márai impresszionista tollvonásai a régiek. A tömeghisztéria 
hangfogós leírása, amikor megszólal a Tanácsadó levágott feje. A fogoly-
nő fürdőjelenete, amelyben a távolból rendre közeledő akusztikai hatások 
a jelenlévők közös hangulatává sűrűsödnek és a triviális folyamat mági-
kus döbbenetbe száll fel. Éppen ez a fürdő–részlet a vízválasztó a jó no-
vella és az elmaradt lélekábrázolás között: az írnok visszalép, átadja a 
szót a marsallnak és az asszonynak. A katona létezett, a nő kitalált, mind 
a kettő egyaránt hihetetlen. Az írnok azonban – a maga stilizált vonásai-
ban – ugyanolyan jó Márai „kitalálás”, amilyen elrajzolt a két másik. A 
canudosi háború idején még fiatal férfi egyszerű származását, hiányos 
értesültségét hangoztatja. Mégis, a múltban sokat figyelhetett meg, mert 
mint idős raisonneur csak úgy ontja magából a kiábrándult, kétkedő böl-
csességet. Az együgyűség és a raffinéria pányváján való himbálása példás 
novella–irónia. 



 

90 

Da Cunha izgalmasan írja le a Canudos környékét évente látogató szá-
razság katasztrófáját; novellánk írnoka ebben sem marad mögötte, bár 
feszült, sorsterhes mondatai egyikébe különös hiba csúszik: „A szárazság, 
mint egy merevgörcs, kínos–meggörbült helyzetekbe kényszerítette a tör-
pe fákat is, ezeket a mereven–vonagló gyökér–szoborcsoportozatokat...” 
A nyelvi megfontolás aligha tudhat mereven vonaglásról, a paradox még-
is elgondolkoztat. Mintha ez az elszólás a fogolynő hosszú monológjára 
utalna: a halálvárás kínjában vonaglik egy lélek, de mert nem tudja magát 
igazán megmutatni, merev szobornak marad meg az olvasó emlékezeté-
ben. 
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ZSIGMOND ENDRE 
Mai gyerekeknek – tegnapi olvasmányok?19 

Horváth Ferenc – G. Kassai Anna (szerkesztők): Virágoskert – olvasmá-
nyok a magyar irodalomból, Magyar Iskolabizottság München 1969, 194 
lap 
 
Sokezer Nyugaton élő magyar szülőnek okoz gondot a kérdés: hogyan 
tanítom meg gyermekemet magyarul olvasni, hogyan kapatom rá a ma-
gyar irodalomra? Intézményes magyar oktatás, iskolák és tankönyvek 
nélkül bizony igen nehéz a feladatot megoldani. A színvonalas és korsze-
rű iskolakönyvek hiánya a nyugati magyarság egyik legsúlyosabb kérdé-
se, amellyel, – tegyük hozzá – a közelmúltban már Budapesten is foglal-
kozni kezdtek. A müncheni „Magyar Iskolabizottság” most egy olvasó-
könyv kiadásával sietett a nyugati magyar szülők segítségére. A mosható 
– keményfedelű, mintegy 200 oldalas, többszínnyomású, pompás kiállítá-
sú kötet (Molnár József nyomdájának terméke) két részből áll: az első, 
kereken félszáz lap ABC-s könyv, a hátralevő 150 lapon pedig a szerkesz-
tők mintegy 25 költő és író – többnyire klasszikusaink – munkáiból adnak 
válogatást. Egészében; ez a valóban hézagpótló kiadvány a nyugati ma-
gyar könyvkiadás szép teljesítménye! 

Ha mégis bíráló szavakat írok erről a kötetről, teszem azt elsősorban 
abban a reményben, hogy ezzel hozzájárulok a hiányosságok kiküszöbö-
léséhez. A versek és a prózai részletek válogatásánál az összeállítók nem 
mutatnak leleményes korszerűséget. Mindjárt az első szemelvény – egy 
önmagában igen kedves karcolat „Az én falum”-ból – például így kezdő-
dik: „A pap kihirdette, a kisbíró meg kidobolta, hogy krumpliszedés után 
senki se tartsa otthon a gyermekét, hanem küldje az iskolába.” – Nos, 
attól tartok, nagyon nehéz lesz a New York-i, Sidney-i, vagy párizsi 
gyermekeknek megmagyarázni, hogy kicsoda is egy kisbíró, vagy hogy 
micsoda a krumpliszedés? Örömmel látjuk a könyvben a remek részlete-
ket Kosztolányi „Zsivajgó természet”-éből, a „Pál utcai fiúk”-ból, vala-
mint Gárdonyi, Mikszáth és Móra az ifjúsági irodalom klasszikusainak 
számító írásait – de hiányzik mellőlük a mai írók műveinek szemelvényes 
bemutatása. Mintha a magyar irodalom Móra Ferenccel és Gárdonyi Gé-
zával véget ért volna! Mindez felidézi a veszélyt, hogy a gyermek–olvasó 
csak egyoldalú képet kap Magyarországról: egy véglegesen tegnapi, idilli 

                                                           
19 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 4. számában. 
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országot lát, amely ugyan lehet a felnőttek számára kedves, érzelmes em-
lék, de amelynek semmilyen kapcsolata sincs századunk utolsó évtizedei-
nek világával, semmilyen „üzenete” sincs egy mai gyermeknek. Az egy-
oldalú múltba–fordulás, a megrekedés a tegnapban, állandó kísértés min-
den, a nyelvi közösségből kiszakadt ember számára – így, már csak ezért 
is, hatványozottan ügyelni kellett volna a korszerűségre! 

A versválogatásnál hasonló szempontok vezették a szerkesztőket. 
Örömmel látjuk Pósa Lajos és Szabolcska Mihály rigmusai mellett Arany, 
Petőfi, Szabó Lőrinc és József Attila költeményeit – de itt is hiába keres-
sük mai költőink bemutatását. Élő költészetünket mindössze ketten: Mécs 
László és Erdélyi József képviselik, ők is csak egy–egy versükből kiszakí-
tott három–négy sornyi töredékkel. Ez a mostoha kirekesztés annál sajná-
latosabb, mert éppen mai költőink – többek között Nemes Nagy Ágnes, 
Károlyi Amy és legfőképp Weöres Sándor – írták és írják a legjobb ma-
gyar gyermekverseket. Ha a válogatók átlapozzák például Weöres kötete-
it, a „Bóbitát”, vagy a nemrég megjelent „Zimzizimet”, bizonyára számos 
kitűnő verssel bővíthetik majd gyűjteményük újabb kiadását. 

A kiadó, jó ötlettel, két gimnáziumi diákra, Csapó Ferencre és Hanka 
Péterre bízta a kötet illusztrálását. A rajzokat szemlélve azonban az a be-
nyomásom támad, mintha a kétségtelenül tehetséges fiúk, túlzott óvatos-
sággal ragaszkodtak volna a járt úthoz, a szokványos megoldásokhoz, túl 
keveset engedve a fiatal, kötetlen képzelőerő csábításának. Egészében: a 
kötet e formájában is hézagpótló kiadvány, de remélem, a szerkesztők 
felhasználják majd a második kiadást válogatásuk bővítésére és korszerű-
sítésére ! 
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GÖMÖRI GYÖRGY 
Magyar irodalomról – angoloknak20 

The Penguin Companion to Literature – 2. European, Edited by Anthony 
Thorlby, London, 1969, 907 lap. 
 
Nem mindegy, hogy milyen hírünk van a világban. Egy–egy alapvető 
kézikönyv vagy enciklopédia nem pótolhatja ugyan az összes hiányokat, 
nem igazíthatja ki nemzedékek tévedéseit, de emelheti a Magyarországgal 
kapcsolatos információ színvonalát, új, pontosabb mércét állíthat a régi 
helyére. Ezért különös érdeklődéssel vettem kezembe a Penguin kiadó 
irodalmi kézikönyv sorozatában megjelent vaskos, papírfedelű kötetet, 
amely az európai irodalmakkal, köztük a magyarral, foglalkozik. 

Már a szerzők névsora is bizonyos tekintélyt kölcsönöz a kötetnek. 
Szerkesztője, Anthony Thorlby (a sussexi egyetemen az összehasonlító 
irodalomtörténet professzora) munkatársait főleg angol egyetemek iroda-
lomtörténészeiből toborozta; ezek, ritka kivétellel, jól ismerik szakterüle-
tüket, s így a keleteurópai anyagban sikerült elkerülni az olyan arányta-
lanságokat és tévedéseket, amelyek erősen lerontották a korábban megje-
lent más irodalmi lexikonok értékét. A magyar anyag két szerző: J. F. Ray 
és L. Löb munkája. A németszakos Löb a Lukácsról és a Háyról szóló 
ismertetést írta. Rayről a névmutató nem ad közelebbi információt, de 
feltehetőleg a magyar irodalommal foglalkozó angol tudóssal vagy tudós-
jelölttel van dolgunk. A kötet szerzői közt egy magyar is szerepel (Mészá-
ros István), de ő nem a magyar irodalomról, hanem a marxizmusról írt 
egy hosszabb cikket. 

Mennyiségileg a magyar irodalom szépen van képviselve (69 szerzővel 
és egy általános cikkel, a 77 lengyelhez, 50 csehhez, 16 szlovákhoz, 49 
szerbhez, 36 horváthoz és 16 románhoz képest), s ami a szerzők megvá-
logatását illeti, arra sem lehet különösebb panaszunk. Három–négy név 
talán mellőzhető lett volna más nevek kedvéért; inkább csak a teljesség 
kedvéért sorolom fel azt a néhány írót, akit (vagy az életmű súlyánál fog-
va, vagy mert egyes műveik Nyugaton is jól ismertek) különösen hiányo-
lok. Írók: Sinkó Ervin, Lengyel József, Kodolányi János, Szabó Magda, 
Sánta Ferenc, költőik: Dsida Jenő, Pilinszky, Benjámin, Juhász Ferenc és 
Nagy László. A Nyugaton élő írókkal szemben a lexikon elég méltányo-
san járt el, hiszen tárgyalja Zilahyt, Márait, Faludyt és Háy Gyulát; rajtuk 

                                                           
20 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 4. számában. 
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kívül vannak még néhányan, akiknek előlegezhetnénk az irodalomtörté-
neti halhatatlanság e formáját, de róluk már nem tudnék hamarjában olyan 
rangos listát összeütni, mint a kimaradt hazaiakról. Nagyjából tehát J. F. 
Ray jól válogatott. Én inkább csak azt rónám fel hibájául, (ami egyébként 
a fentiekből ki is derül), hogy óvatosságból, vagy más meggondolások 
alapján megállt az 1913-as születési évnél, összehasonlításként: a lexikon 
cseh íróinak felső születési korhatára 1929, a finneké 1930, a franciáké és 
a németeké 1935. Az európai irodalmak kézikönyvébe bekerült több 
olyan, jóval a második világháború után indult költő, mint mondjuk 
Enzensberger és Achmadulina, s kimaradt a már 1946-ban jelentős kötet-
tel fellépő Pilinszky János. 

A lexikon külön cikkben méltatja a korai magyar irodalmat. Már ez is 
– lényegében bevezetés a magyar irodalomhoz – több téves és kiigazításra 
szoruló adatot tartalmaz. így például nem lehet határozottan egyetlen ma-
gyar „őskrónikáról” beszélni, ahogy Ray teszi (Prime Chronicle, 1052). 
Irodalomtörténészeink ugyan feltételezik, hogy I. Endre uralkodása idején 
keletkezett egy magyar krónika, amelynek elemei későbbi krónikákban 
kimutathatók, de nem biztos, hogy ez volt legelső krónikánk; továbbá ez 
az I. Endre korabeli mű sem maradt fenn egészében az utókor számára, 
így a reá való hivatkozás (ebben a formában) megtévesztő. Anonymus 
Gesta Hungarorumot és nem Romanorumot írt, ahogy Ray állítja (242. 
1.). Nem állítanám azt sem, hogy a krónikák és legendák szerzői többnyi-
re idegen szerzetesek voltak. A legkiválóbbak, tehát Anonymus (Péter 
mester), Ákos mester vagy Kálti Márk nem voltak azok. Tévedés a Halot-
ti Beszéddel egyidőre keltezni a Mária–siralmat; az utóbbi 1280—1310 
között keletkezett, illetve íródott le. A cikket Ray azzal fejezi be, hogy 
Balassi Bálint volt „az első magyarul író költő”, ö volt az első nagy ma-
gyar költő, de azt, hogy magyarul már verseltek előtte, s nem is rosszul, 
tudja minden magyar középiskolás, akit Apáti „Feddőéneké”-vel, vagy 
Sylvester disztichonjaival kínoztak; Bornemisza szép búcsúversét már 
nem is kellene említenem. 

A Penguin–Lexikon magyar címszavainak szerzője főforrásként a 
Klaniczay—Szauder—Szabolcsi féle „Kis magyar irodalomtörténet” an-
gol kiadását használta. Ez a kézikönyv általában megbízható adatokat 
közöl, s értékeléseinek többsége is helytálló, bár a modern részben foko-
zottabban érvényesülnek a háború utáni irodalompolitika szempontjai, 
nemegyszer az objektív értékelés kárára. Ahol pedig Ray továbbegyszerű-
síti a „Kis irodalomtörténet” már amúgyis leegyszerűsített értékítéleteit, 
ott olyan különös vélemények születnek, mint például a nyúlfarknyi Weö-
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res–cikket lezáró „értékelés”: „His own philosophy is that of an escapist, 
to the point of extreme nihilism.” (825. 1.) Vagyis a „Bóbita” szerzője 
nemcsak eszkápista (amely szóban az „á” népies rosszallással elhúzandó), 
hanem ráadásul szélsőséges nihilista! (Mert lehetne, mondjuk, mérsékelt 
nihilista.) És egy ilyen antiszociális elemnek ad a magyar állam Kossuth–
díjat! Hihetetlen. 

Szerencsére, az ilyen melléfogás ritka a lexikonban. A cikkek nagyob-
bik fele jól sikerült, pontosan és szabatosan tájékoztat olyan nagyjainkról, 
mint Katona vagy Madách, Mikszáth vagy Jókai, újabb költőink közül 
olyanokról, mint Juhász Gyula vagy Szabó Lőrinc. Más írók ismertetését 
itt–ott hiányosnak, vagy pontatlannak érzem. Arany elbeszélő költeménye 
„Az elveszett alkotmány” nem az arisztokrácia, hanem a nemesség, még-
hozzá főleg a köznemesség politikai csetepatéinak a szatírája. Babits 
„Gólyakalifá”-ja nem verseskötet, hanem pszichológiai regény. Balassi 
(Ray Balassát ír) méltatásában kellett volna szólni „istenes” verseiről is, 
hiszen ezek legalább olyan fontos alkotóelemei költészetének, mint sze-
relmes, vagy vitézi versei. Déry életrajzából kimaradt hosszú külföldi 
tartózkodása; mind magyarul, mind angolul megjelent könyveinek biblio-
gráfiája hiányos. A Füst Milánról írott címszó szűkszavúságában már–
már semmitmondó; bár a Penguin lexikon 1969-ban jelent meg, Füst (és 
Kassák és Áprily) halálának éve itt még nem szerepel. Viszont Lengyel 
Menyhért, akiről itt azt olvassuk, hogy 1957-ben meghalt, a Magyar 
Irodalomi Lexikon adatai szerint 1965-ban még jó egészségnek örvendett: 
ekkor költözött Olaszországba. 

A Háy Gyuláról szóló cikkecske (L. Löb munkája) enyhén szólva meg-
tévesztő. Arról értesülünk belőle, hogy kitűnő drámaírónk Moszkvában 
élt a második világháborúig (!), amikoris „visszatért Magyarországra és 
bebörtönözték (1956—60)”. (353. 1.) Ebből azt hinné az ember, azért 
börtönözték be, mert visszatért Magyarországra, s úgy tetszik, „Az élet 
hídját” például meg sem írta. De megírta, díjat is kapott érte, sőt megírta 
később a „Varró Gáspár igazságá”-t is (a darabjait német címmekkel fel-
tüntető bibliográfia egyiket sem említi), majd a „Mohács”-ot, az „Attila 
éjszakái”-t, s 1965-ben Svájcba költözött, azóta is ott él. Mindezek té-
nyek, sajnálatos, hogy Löb nem tud róluk. Az Illyés–cikk (Ray) megfo-
galmazása helyenként pontatlan: „he starved his way through university” 
olvassuk. Hát nem egészen through és főleg nem Pesten, hanem Párizs-
ban. Illyés Petőfiről írt könyve több, mint esszé. Ray felsorolja, hány mű-
fajban jeleskedett a „Kézfogások” szerzője, de felsorolásából érthetetlen 
módon kimaradnak Illyés drámái. 
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József Attila. Ha már a cikkíró feltünteti a költő versesköteteinek a cí-
mét, miért nem említi a „Külvárosi éj” (1932) és a „Nagyon fáj” (1935) c. 
kötetet? (A „Döntsd a tőkét” megjelenésének időpontja nem 1930, hanem 
1931.) Nagy Lajos önéletrajza, „A lázadó ember” nem 1944-ben, hanem 
1949-ben jelent meg. Némethről azt írni, hogy miután feladta orvosi kar-
rierjét „egyike lett a Nyugat–csoport legfontosabb tagjainak” megtévesz-
tő, hiszen köztudomású, hogy bár Németh egy ideig írt a Nyugatba, nem 
tartozott a nyugatosokhoz olyan értelemben, mint más írók. A Nyugattal 
való szakításának következményéről, a „Tanú”-ról, csakúgy, mint „A 
minőség forradalmá”-ról, Ray hallgat. Radnótit nem Győrben, hanem 
Abdba mellett érte a halálos golyó, nem tudom, mennyiben áll az, hogy 
Radnóti először, mint műfordító „vált ismertté” (Vas Istvánnal közösen 
fordított Apollinaire kötete csak 1940-ben jelent meg, s a Nyugat jóval 
hamarább közölte verseit); a „Tajtékos ég”, mint verscím 1940-es, mint 
köteteim 1946-os. A Szabó Dezsőről szóló cikket túl rövidnek, s túlegy-
szerűsítőnek találom: nem világos belőle, mikor volt Szabó Dezső „szél-
sőjobboldali” és hogyan (miért) lett belőle „bátor németellenes publicis-
ta”. Tamásival is elég szűkmarkúan bánt a lexikon, az „Ábel a rengeteg-
ben” szerzőjének háború utáni jelentős műveit meg sem említi. Weöres 
Sándor nem Pécsett, hanem Szombathelyen született. 

A kiegészítések és kritikai megjegyzések e listája (amelyet bizonyára 
lehetne még folytatni) azonban nem egy vagy két tucat, hanem összesen 
hetven cikkre vonatkozik. Ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy az összkép, 
amely a Penguin európai irodalomlexikonának magyar anyagából kibon-
takozik, nagyjából az eddigieknél mindenesetre hitelesebb, teljesebb in-
formációs anyagot szolgált a magyar irodalom iránt érdeklődő angol 
nyelvű olvasónak. 
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CSIKY ÁGNES MÁRIA 
Proteusz német köntösben21 

Sándor Weöres: der von ungern, Gedichte, Suhrkamp–Verlag, Frankfurt, 
a. M. 1969., 98 lap. 
 
Dicséretes vállalkozásra szánta el magát a frankfurti Suhrkamp–Verlag, 
Nyugatnémetország egyik legjelentősebb kiadója: Weöres Sándor szemé-
lyében már a második magyar költőt mutatja be német nyelven. Az 1966-
ban publikált Juhász Ferenc–kötet – Paul Kruntorad átültetésében – nem 
volt nagyon szerencsés bevezetés: a német olvasó felkészületlenül csöp-
pent a neki annyira idegen magyar líra láptalajának kellős közepébe, 
anélkül, hogy megjárta volna egyéb tájait. Még Petőfi rónáit sem ismerte 
eléggé, nemhogy Vörösmarty bérceiről. Arany vásárossátorairól, Ady 
varjakszállta ugaráról, vagy József Attila szűzi vadakkal népes erdejeiről 
tudott volna. 

Weöres Juhásznál kétségtelenül érdekesebb az intellektuális, szellemi 
élményhez szokott nyugati irodalombarátnak. Fűzzük mindjárt hozzá, 
szerencsésebben is járt Juhásznál. 11 vers helyett (50 oldalon) 59-et mutat 
be a válogatás, 98 oldal terjedelemben. Fordítói, Barbara Frischmuth és 
Róbert Stauffer, személyesen ismerik a költőt, sőt Frischmuth a nyelvet 
is, míg Kruntorad nyersfordítás után dolgozik, alig járatos a magyar iro-
dalomban s ezáltal nyilván éppúgy nehezére esik a Juhász-i líra közelébe 
férkőznie, mint bármely német olvasójának. 

A „der von ungern” fordításainak kétharmadrésze Barbara Frischmuth 
munkája. Kimagasló teljesítménye a terjedelmes, nem könnyű Le Journal, 
bravúros megoldásaival; a kötet valószínűleg legjobb darabja. Ritmusát 
bizonyos fokig igyekezett megtartani a fordító, rímeit nem – nem is lett 
volna tanácsos, az értelem elcsavarását vonhatta volna maga után. Weöres 
egyéb groteszkjei is tehetséges tolmácsra leltek benne: az Epigramma, 
egyike a kevés rímes fordításoknak, a Rossz kis cocktail, L'Amour 
Pneumatique, vagy a Scherzo (A szörnyeteg koporsója ciklusból), ahol 
csak a házmester–gázmester hasonhangzás visszaadhatatlansága zavar 
valamelyest. 

Jó kulcsa van Barbara Frischmuthnak a költő elvontabb, hermetikus 
munkáihoz is – egyetlen kivétellel, amelyre még rátérünk. Kár, hogy ép-
pen ezeknek a kitűnő fordításoknak eredetije magyarban kevésbé ismert, 

                                                           
21 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 4. számában. 
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mint a Tenebrae, Vázlatfüzet, Keleti elégia, Elfelejtett táj, A megállt idő. 
Szép A rejtett ország is; Weöres másik, itt felvett mítoszának és egyben 
legnagyobb prózaversének, a Symphonie-ra átkeresztelt Requiem-nek 
átültetése már nem teljesen hibátlan. 

Stauffemek jobban fekszik a szemléltető, mesélő Weöres; olykor még 
a játékosnak is sikerül elkapnia egy–egy villanását, ahogy a Libapék bi-
zonyítja. Legjobb darabjai A gyermek Kleopátra, Bartók Béla és a Xénia – 
noha szó sincs xéniáról a német szövegben. Lehetséges, hogy a fordító 
akarattal mellőzte a formát: a német költészet hagyományátmentő képes-
sége közel se jut a magyaréhoz, Goethe, Schiller és Hölderlin után alig 
történt kísérlet a distichon felújítására. 

Amint Stauffer elvontabb szöveghez nyúl, félremagyarázásokba keve-
redik. Legrikítóbb példa erre a Hommage a Reverdy ciklus fordításai: 
„Die keusche Leiche / wird von der Nacht umfangen / Durch die 
sternhelle Stunde der Zeit / dreht sich der Traum.” Weöres: „Szűz holtte-
tem / ragadja meg az éjszakát / Csillagvilágos órán az idő / álmában for-
dul át.” Vagy: „das ist dein festliches Gastmahl / bedeckt in deinem Hirn 
mit bemoosten Schindeln / daraus die Schaufel und die Achse ragt / 
ausgebreitete glänzende Tücher”. Weöres: „ez a te ünnepi lakomád / mo-
hos fazsindellyel fedett agyvelődben / honnan a lapátos tengely kinyúlik / 
fényes kendőidet szétteríti”. 

A félremagyarázás (és nem félreértés, mint helyenként Barbara 
Frischmuthnál észlelhető) oka nyilvánvaló: Stauffer ott is magyarázni, 
tisztázni óhajt, ahol Weöres nem teszi. Az áramlás szobra kitűnően elta-
lált első sora – „ruhebewegung setzt eilend im eilen gefenstert ein” – után 
ezt olvassuk: „götter köpfe galoppieren zum abort / dem abblitzort 
enttropft rohes feenfleisch” (Weöres: „feje istenek árnyékszéke vágtat / 
árnyékvillámszék nyers tündérhús csepeg”). 

Amilyen alkalmasnak bizonyul a német nyelv Weöres súlyának visz-
szaadására, annyira kevésbé képes átmenteni Weöres könnyedségét. A 
poéta ludens majdnem teljesen hiányzik a válogatásból. A már említett 
Libapék-en és a halandzsa–verseken kívül a Fabula (Frischmuth) és a 
Csupa fehér című (Stauffer) darabokat tartalmazza még a kötet. Érthetet-
len, miért éppen e két gyerekverset vették fel a fordítók, ha meggondol-
juk, milyen bő választék állt rendelkezésükre. A Fabula szójátéka (Egy / 
hegy / megy) más nyelvben visszaadhatatlan; milyen nehézkesen döcög – 
s nem „megy” – mellette a német „Ein / Fels / walzt.” Weöres másik ujj-
gyakorlata, a Csupa fehér is elveszíti varázsát, ha, mint itt, nyersfordítás-
ban olvassuk. Keveset használ az eredeti magyar szöveg mellé állítása. 
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Német olvasó aligha érzi ki belőle a ritmus újszerűségét, nem is szólva 
arról, milyen bosszantó hibák csúsztak a fonetikus írásmódba. 

Nem járt több szerencsével a fordítók próbálkozása a költő lettrista 
szövegeivel sem. A kötet fedőlapját díszítő Tapéta és árnyék négy utolsó 
sora – az egyetlen, ami ebben a versben fordítói bravúrt követel – a rím 
kedvéért elhanyagolja a pontos fogalmazást. Még ennél is gyengébb a 
Kínai templom; a csöngettyűk és gongok szavára hangolt artisztikum ne-
hézkesen vánszorgó konstrukció lesz Frischmuth tollán. Egyszótagú sza-
vakból úgyszólván csak a nyelvtani szabályok mellőzésével lehet német 
mondatot képezni; így aztán a szöveg egy németül hibásan beszélő kül-
földi dadogására emlékeztet, („reich Laub, gross grün Flug, blau Fleck, 
tief Ruh, kalt Laut.”) „Tág éj”-t „kék folt”-nak nevezni (Weöres: „kék 
árny”) eléggé merész értelmezése a fordítói szabadságnak. A „Sankt 
Park” (szent kert) kitétel sem állja meg helyét németben: „Park” nevű 
szentet ugyanis nem ismer az egyház. 

Az az érzésünk, hogy Barbara Frischmuth túlságosan bízik magyar tu-
dásában. Innen erednek félreértései; a „mi” szócskát például névmásként 
értelmezi ott, ahol mutatószóként áll; „Leben, wir sind tot. Tod, wir 
leben.” (Weöres: „Élet, mi holt. Halál, mi eleven.”) Másutt a módhatáro-
zót helyhatározóként: „und bin kein Schatten, der sich über Schwarzes 
schwingt.” (Weöres: „s nem árny vagyok, mely siklik feketén.”); vagy a 
melléknevet módhatározóként: „hell und rund presst ein Knie schwarze 
Fläche” (Weöres: „fényes kerek térd fekete rónát hengerel”). A Spirális-t, 
Weöres egyik leghermetikusabb szonettjét, teljes egészében félreértette. 
Igaz, hogy a vers még magyar olvasót is próbára tehet; mellékmondatok-
ból épített spirálisként kígyózva, csak a végén, utolsóelőtti sorában fedi 
fel cselekvő alanyát, amit Frischmuthnak nem sikerült megtalálnia. 

Néhol – s persze, nemcsak Frischmuthnál – elvész egy–egy szó hangu-
lati árnyalata: gégém szárán (helyesen: gégém csövén), minden kapu kü-
szöbje mögött (minden kapu hajlatában), elrejtőzködött (lappang), mé-
lyebb (alacsonyabb), csikorog (csörög), messze (távol), ciripelek (dúdo-
lok), zuhog (pattog) stb. 

Egy magyar költő sem érezte annyira szellemi létfeltételnek a rejtezést, 
„pót–én–kivetítést”, mint Weöres Sándor. Illő lett volna hát, hogy a fordí-
tók nagyobb teret adjanak a Weöres-i oeuvre e lényeges oldalának. A Kö-
zépkori örmény szerzetes énekei című ciklus megérdemelte volna, hogy 
teljes egészében átvegyék. A közölt rész pontos, de kevéssé költői átülte-
tése az eredetinek. Weöres mitoszalkotó fantáziájából is csak ízelítőt ka-
punk; A Rejtett ország egymagában mit sem sejtet azokról a titokzatos és 
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furcsa birodalmakról, tündérekről, szörnyekről, amelyeket Weöres lírája 
életrekeltett. 

Barbara Frischmuth több cikkben foglalkozott már a magyarból törté-
nő műfordítás nehézségeivel. Látszik, hogy tisztában van a problémákkal, 
melyekre – mint írja – tökéletes megoldás mindeddig nem akadt. A német 
nyelv rímkészlete messze elmarad a ragozó magyaré mögött. Ha a fordító 
túlságosan ragaszkodnék az eredeti rím- és ritmus-képlethez, kénytelen 
lenne helyenként eltérni a szövegtől; amellett fennforogna a veszély, hogy 
műve az elcsépelten ható rímek halmozásával a slágerdalok nívójára süly-
lyed. Egy kissé nagyobb formahűséget azért mégis elvártunk volna Weö-
res fordítóitól. Hogyan nyerhet fogalmat német olvasó a szuverén forma-
művészről, –kísérletezőről és –kutatóról, ha a kötet 50 kötött formájú da-
rabja közül csak négynél ragaszkodtak a fordítók az eredeti versképlethez. 

Amennyiben hajlandók vagyunk teljes egészében elfogadni a tételt, 
hogy a magyar líra formális megoldásai németben utánozhatatlanok, a 
válogatást kell kifogásolnunk. Weöres oeuvre-jében szép számmal akad 
próza- és kötetlen formájú vers, közöttük olyanok is, mint a Nehéz óra, 
XX. századi Freskó, a Fogak tornáca – szinte érezni hiányukat a kötetben. 
Helyettük szonetteket olvasunk interlineáris fordításban. Képzeljük el, 
milyen képünk lenne Rilkéről, ha Orpheus–szonettjei hasoló fordításban 
jelentek volna meg magyarul. Weöres négysorosai is elveszítik tömör 
kifejezőerejüket, ha mind a rím, mind a ritmus kikopik belőlük. Ahol a 
rím tényleg visszaadhatatlan, legalább a ritmus megőrzésére kellett volna 
törekedni, különösen olyan verseknél, mint A természet Évkönyve, ami 
éppen pihegő ritmusával húzza alá a mondanivalót. 

Korunk német irodalomtudósainak felfogása szerint akkor nevezhető 
sikerültnek a fordítás, ha jó német vers kerekedik belőle. Ennek a köve-
telménynek általában megfelelt a fordító–együttes: a versek legtöbbje tán 
kissé túlságosán simán illeszkedik a német líra testébe. De éppen ezáltal 
hiányzik valami belőlük – báj? csillogás? könnyedség? ártatlanság? –, 
nem lehet pontosan körülírni, de mindjárt kiderül, mire gondolunk, ha 
elolvassuk a költő egy németül írt etűdjét, amelyben ez a Weöres-i lényeg 
még a neki idegen matéria közegén is áttetszik: 

 
 
An XB 
 
lch möchte dir pflanzen 
einen Garten vom blauen Hímmel 

XB-nek 
 
Ültetnék neked 
szűz kertet kék egekből 
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oben mit Erde bedeckt und rein. 
 
lch möchte dir bauen 
ein Haus von weissem Wind 
und die Mauern wehen hinein. 
 
So ist meine Liebe  
in die Leere gebaut  
und nicht in das Gebein. 
 
Willst du hier wohnen? 
 

a tetején földdel fedett. 
 
Építenék neked 
 házat fehér szelekből  
ahol minden fal belebeg. 
 
Így üres légbe lenne  
építve szerelmem  
nem pedig csontba. 
 
Akarsz-e lakni benne? 
 

(Recenzor a költő elnézését kéri, de nem tudott ellenállni az élmény 
csábításának, amit egy Weöres–vers „átmagyarosítása” nyújt.) 

A kötet Barbara Frischmuth okosan megírt tanulmányával zárul. 
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SULYOK VINCE 
Északi díj 1970: Klaus Rifbjerg22 

 
Öt svéd (Eyvind Johnson, Olof Lagercrantz, Gunnar Ekelöf, Per–Olof 
Sundman, Per Olof Enquist), két norvég (Tarjei Vesaas, Johan Borgen), 
egy finn (Väinö Linna) és egy feröeri (William Heinesen) után dán íróra 
esett az idén az Északi Tanács választása, s Klaus Rifbjergnek ítélte oda 
az ötvenezer dán koronát kitevő Északi díjat. Ez a díj az északi államok 
amolyan házihasználatú irodalmi kis–Nobel–díjává tekintélyesedett fenn-
állásának majd egy évtizede alatt, s mindenképpen fontos szerepet játszik 
a skandináv népek kulturális együttműködésében, egymás élő irodalmá-
nak, legkiemelkedőbb szépirodalmi alkotásainak kölcsönös megismerésé-
ben. 

Az 1951-ben született Rifbjergre nem véletlenül esett a választás. 
1956-ban megjelent első könyve óta megszakítás nélkül a dán, sőt a skan-
dináv irodalmi érdeklődés homlokterében áll. Sikereinek nagyságával 
csak fiaskóinak nagysága vetekedik, de minden kudarccal végződő pró-
bálkozásából újjászületve került ki még eddig. Végigkísérletezett úgy-
szólván minden irodalmi műfajt: egyaránt ír verset, regényt, drámát, esz-
szét, kritikát, filmforgatókönyvet, operalibrettót, revüszöveget, sőt a kon-
vencionális értelemben vett újságírást sem veti meg. Arra a kritikusi fon-
toskodásra, hogy ílymódon szétforgácsolja magát és tehetségét, csak le-
gyint. Az író használja magát, mondja, s ne attól rettegjen folyton, hogy 
kiapadnak forrásai. Huszonöt munkája jelent meg eddig dánul, évi átlag-
ban két vaskos kötet, s bővénájú termékenysége még semmi jelét sem 
mutatja az apadásnak. 

Sokan a lírikus Rifbjerget tartják a legtöbbre, első könyve is versgyűj-
temény volt. Verseiben a modern tömegkultúra és az elgépiesedő, agyon-
civilizálódó, elidegenedő jóléti társadalom bírálatát adja, s hangvétele 
egyfajta generációs tudattá vált Dániában. Egész írói magatartására jel-
lemző egyébként az a megállapítása, hogy az úgynevezett szociális es 
politikai művészet – rossz művészet, viszont minden igazi művészet egy-
úttal szociális és politikai is. 

Az Északi díjat azonban nem a lírikus, hanem a regényíró Rifbjerg 
kapta, és pedig az Anna (én) Anna (Gyldendal, Kopenhága 1969) című 
regényéért. Regényíróként először 1966-ban aratott Rifbjerg nagyobb 

                                                           
22 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 4. számában. 
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sikert Az operakedvelővel, a modernkori egoizmus eme éles és eredeti 
ábrázolásával, majd 1968-ban a Lonni és Karllal, mely a világszerte elter-
jedt ifjúsági lázongások dániai változatáról rajzol érdekes korképet. Főhő-
se valamifajta forradalmi változásról álmodozik, de mindvégig megmarad 
a szavaknál és az álmodozásnál, mert természetétől minden gyakorlati 
cselekvés idegen (oblomovság), elsősorban is az erőszakoskodás és a 
rombolás. Rifbjerg szemlélete radikális polgári. Nem hisz az erőszakos 
társadalmi átalakulásokban, mégkevésbé abban, hogy Dániában ma 
ilyesmire lenne szükség. 

Díjjal kitüntetett regénye, az Anna (én) Anna, külsőleg és az első 
szempillantásra alig más, mint egy izgalmas és fordulatos bűnügyi törté-
net. Rifbjerg nem zárkózik el regényeiben a cselekményességtől, s nem 
fél attól, hogy emiatt kevésbé tartják modernnek. Érdemes ezzel kapcsola-
tos vallomására figyelni: Nemzedékünket a (művészi) szakításáért és föl-
szabadulásért fogják majd dicsérni. A művészek kitörtek elefántcsonttor-
nyaikból, s többé nem romantikus figurák... Modernisták vagyunk, de 
klasszikus alapon állunk, s adósai vagyunk Hamsunnek és Strindbergnek, 
Ibsennek és Johannes V. Jensennek. Aki a klasszikus irodalmat nem is-
meri, annak a modem megértéséhez sincsenek meg az adottságai.” 

Az Anna (én) Anna hősnője egy harmincöt éves dán fiatalasszony, An-
na Terlow, akit diplomata férje hazaküld Karacsiból Dániába, hogy otthon 
megfelelő kezelést kapjon bizonyos egyre erősebben jelentkező kényszer-
képzetei ellen. A lelkibeteg Anna Rómába érkezve megszökik a repülő-
gépről egy dán fiatalkorú bűnözővel. A köztük lévő társadalmi és életkor-
beli különbségek ellenére valami ellenállhatatlan vonzalom köti a fiatal-
asszonyt alkalmi ismerőséhez, amit még a fiú önző brutalitása és érzéket-
len nyersessége sem tud kisebbíteni benne. Közösen folytatják az utat 
észak felé, rejtőzködve–bujkálva a rendőrség elől, gyalog és autóstoppal, 
mindvégig hűséges–furcsa kettesben. A mozgalmas történet felszíne mö-
gött két ember sajátos tragédiája bomlik ki előttünk egyre teljesebben. 
Végeredményben mindketten egyforma áldozatai ők a saját természetük–
lelkük mélyén rejtőzködő gyökértelenségi és örök nyugtalansági érzésnek 
(pszichológiai diszponáltság) éppúgy, mint a környezetük által rájuk 
kényszerített szociális szerep nyomásának. Véletlenszerű közös kalandjuk 
nem más, mint öntudatlan lázadás környezetük és helyzetük ellen, egyfaj-
ta naív, ösztönös, végig sose gondolt menekülési kísérlet, amely tulajdon-
képpen már eleve kudarcra van ítélve, mert sehova sem vezethet. 

Az Anna (én) Anna valószínűleg a legjobb alkotás, amely a fiatal dán 
író műhelyéből mindmáig kikerült. Számomra úgy tűnik azonban, hogy 
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társadalmi jellegű mondanivalója és bírálata Voks című tavaly bemutatott 
drámájában nyerte el eddigi legkristályosabb formáját. A Voks problema-
tikája sokban Edward Albee Nem félünk a farkastóljának házasságábrázo-
lására emlékeztet, noha Rifbjerg színműve nem házassági dráma, leg-
alábbis nem olyan módon, mint Albee alkotása. Rifbjerg vizsgálódásainak 
fókuszában ezúttal egy polgári otthon világa, még közelebbről egy kö-
zépkorú házaspár: Alix és Vilhelm egy vasárnapja áll. E házaspár a jóléti 
társadalom legnapfényesebb oldalán él, s aránylag egymást is jól megér-
tik. A darab folyamán mégis egyfajta nyugtalanság, elégedetlenség érzése 
hatalmasodik el mindjobban rajtuk. Anyagi problémáktól mentes, talán 
túlságosan is kiegyensúlyozott, szabályos és rendezett életükből elvágya-
koznak egy másik, eseményekkel telibb, változatosabb, élménydúsabb 
életbe. Nyugtalanságuk persze erősen összefüggésben van életkorukkal is: 
az attól való – lélektanilag jól indokolt – félelemmel, hogy néhány éven 
belül mindennek vége lesz, ami ma még a lényeges számukra az életben. 
Az élet félelmetesen gyors tovafutása fölött érzett pánikus ijedelem és 
hirtelenül abnormálisra fokozódó életéhség remek sűrítésű ábrázolását 
nyújtja itt nekünk Rifbjerg. 

De mást is. Van ugyanis a darabnak egy másik aspektusa is: a nemze-
déki problémák, generációs ellentétek fölvetése a főhős–házaspár szülei-
nek, valamint egy fiatalabb baráti házaspárnak az életén keresztül. 

A darab címe már önmagában is többértelműséget, többirányú interp-
retációt tételez föl. A voks szó elsődleges jelentése ugyanis viasz. Az élet 
kezében mindannyian egy–egy viaszdarab vagyunk csak, melyet állandó-
an formálnak–alakítanak az életkörülmények, külső hatások. – Ám föl-
fogható a szó latin nősként is. A darabban többször hivatkozás is történik 
a vox humana kifejezésre, méginkább azonban a beszédnek az emberi 
érintkezésben betöltött lényeges szerepére; arra, hogy éppen a hang, a 
beszéd helyes és kölcsönös használatának a hiánya rontja meg leginkább 
a generációk közötti kapcsolatot éppúgy, mint a házastársak közöttit. 
(Rifbjerg szerint az ifjúság közismert lázongása mögött is jórészben az 
húzódik meg, hogy a különböző generációk egyszerűen nem értik egy-
mást, mert vagy különböző nyelvet beszélnek, vagy egyáltalán nem is 
beszélnek egymással.) – De vonatkoztatható a cím a darab írói módszerei-
re is. A színmű ugyanis egymással látszólag össze sem nagyon függő mo-
nológok halmazának tűnik sokhelyütt. A dialógusok logikus kapcsolatá-
nak hiányában persze az írói ábrázolás megszűnik realistának lenni, leg-
alábbis a szó megszokott értelmében véve. Ez a módszer ugyanakkor ki-
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válóan alkalmasnak bizonyult Rifbjerg drámájában az egész nyugtalan 
miliő újszerű megjelenítésére. 

A Voks legmegrázóbb jelenetei közé tartoznak azok, amelyekben a két 
öreggel: Alix apjával és Vilhelm anyjával találkozhatunk, öregkori magá-
nyuk, már–már totális elszigeteltségük a többi generációtól, életüknek a 
vegetális–állatira való leredukálódása egyszerre hat komikusnak, 
groteszknak, patetikusnak és megrázónak. Leginkább azonban értelmet-
lennek. Pedig az igazság ez, hogy sokan válnak meg az élettől éppen ilyen 
értelmetlenül – s ilyen értelmetlenül elszigetelten és elhagyatva. Azzal, 
hogy erre a problémakomplexumra ilyen nyomatékosan fölhívta drámájá-
val a figyelmet, elévülhetetlen humanista érdemeket szerzett magának 
Klaus Rifbjerg. 

A két öreg sorsa mögött, miként a Voks többi szereplőjének a sorsa 
mögött, de az egész rifbjergi írói oeuvreben is, az a kérdés van folyton és 
kimondatlanul is jelen: mi az élet értelme? Van-e az életnek értelme? Hol 
és miben kellene az átlagembernek keresnie és megtalálnia az élet értel-
mét? S különösképpen a jóléti társadalom viszonyai közepette, ahol a 
létfenntartás és a fajfenntartás hajdani premisszái egyre nyilvánvalóbban 
veszítik el egykori s tradicionális értelemben fölfogott jelentőségüket. 
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ZSIGMOND ENDRE 
Huszonnyolc elbeszélés23 

Andor Endre Gelléri: B. und andere Prosa. Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 
1969, 192 l. 
 
Gelléri Andor Endre, abban a talán legutolsó levelében, amelynek kézira-
ta nemrég került először a nyilvánosság elé, azt írta a német kényszer–
munkatáborból kisfiának, hogy van „kiszámítható végzet is” és ennek 
felmérésében búcsúzik, tudatosan örökre családjától. Nem sokkal e sorok 
papírra vetése után – 1945 május 5-én, most 25 éve – „valahol Ausztriá-
ban” Wels közelében, belepusztult szenvedéseibe. Halálának körülményei 
mindmáig jórészt felderítetlenek: a források szerint, nemzedékének talán 
legfényesebb ígéretű novellaírója, abban halt meg, hogy a táborban le-
gyöngült szervezetét, közvetlenül a szabadulás után, kiütéses tífusz tá-
madta meg. 

A kiszámíthatatlan – vagy nagyon is kiszámítható! – végzet úgy hozta, 
hogy Gelléri ragyogó életműve még ma, negyedszázaddal halála után is 
távol van attól, hogy elfoglalhassa méltó helyét – nem a magyar iroda-
lomban – hanem az irodalmi köztudatban. Hogy az irályban és mondani-
valóban egyaránt merészen újító és kísérletező írót a makacsul maradi 
szemlélet elutasította és mindmáig elutasítja, az talán nem is szorul indo-
kolásra. De a proletárok, az elesettek, a munkanélküliek és az üldözöttek 
íróját a magát hivalkodóan proletárnak nevező tábor is csak fanyalogva és 
fenntartásokkal fogadta. Hogy csak egyetlen példát említsek: életrajzának, 
az „Egy öntudat történeté”-nek 1945-től 57-ig, vagyis több mint egy évti-
zedig kellett kéziratban várnia a kiadásra. 

Aki nem lehet próféta saját hazájában, azt talán majd a külföld helyezi 
méltó helyére. Gelléri tragikus halálának 25-ik évében a tekintélyes frank-
furti „Suhrkamp” kiadó kiváló válogatást tett közzé elbeszéléseiből. Az 
ismert Bibliothek Suhrkamp sorozatban megjelenő, szép kiállítású kötet 
28 novellát tartalmaz, köztük olyan írások fordítását, mint a „Ház a tele-
pen”, a „Hűvösvölgyi nászutasok”, a „Hat fillér, Hold utca”, a 
„Filipovics és az óriás” és a „Villám és esti tűz”. Egyszóval értő váloga-
tás Gelléri java novelláiból. 

Külön kell szólnunk a fordításról: az átültető Barbara Frischmuth, az 
ismert fiatal osztrák regény– és tanulmányíró valóban kitűnő munkát vég-

                                                           
23 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 4. számában. 
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zett. Mindeddig magyar írók műveit többnyire lelkes műkedvelők, vagy 
Magyarországon, az eleven német nyelvtől izoláltan élő fordítók tolmá-
csolták – Gellérit egy ismert, német anyanyelvű író fordította németre. 
Barbara Frischmuth tanulmányait részben a debreceni egyetemen végezte 
és ott tökéletesítette magyar nyelvi és irodalmi ismereteit. Nyersfordítás 
nélkül dolgozik – fordítása valóban szuverén írói munka, amelyet már–
már átköltésnek is lehetne mondani. 

Gelléri munkásságából eddig csak egyetlen regénye, „A nagymosoda” 
jelent meg idegen nyelveken. („La Grande Blanchisserie”, Corvina, Bu-
dapest 1963, illetve: Die „Grosswäscherei Phönix”, Rütten und Loening, 
Berlin 1962). 

Ezek a kötetek azonban – legjobb tudomásom szerint – sajnos, szinte 
teljesen visszhang nélkül maradtak. Csak remélhetjük, hogy a „B. und 
andere Prosa” c. kötetre – márcsak Barbara Frischmuth nagyszerű fordítói 
teljesítménye miatt sem – nem vár majd hasonló sors. 
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RÓNAI ZOLTÁN 
Magyar orvos spanyol könyve24 

Andrés Bállá: Sala de ninos, Ediciones Literoy, Madrid 1968, 258 lap. 
 
Spanyolországban az irodalmi díjaknak nagy szerepe van. Természetesen 
túlzás volna elvárni, hogy évente két–három tucat új tehetség vagy mara-
dandó mű felfedezéséhez vezessenek, de a gyakorlat mindenkinek javára 
válik. Az előnyök bizonyítéka, hogy az irodalmi pályázatok és díjak szá-
ma állandóan növekszik és még az amerikai írók is egyre nagyobb szám-
ban küldik be műveiket. Az újabbak közé tartozik a madridi Literoy kiadó 
díja, melynek első nyertese – egy argentínai magyar orvos. (A köteten 
1968-as évszám szerepel, de a spanyol könyvkereskedelemben csak 1969 
végén jelent meg: az első kiadás teljes egészében Argentínába ment.) 

A szerzőről nem tudok többet, mint amennyit a regény borítólapja és 
tartalma elárul. Andrés Balla – Balla András – 1921 október 20-án Buda-
pesten született. Argentínába 1939-ben érkezett, ott járt egyetemre s ma 
gyermekorvos. Ifjan foglalkozni kezdett irodalommal. „Elefántcsont to-
rony” című műve – „hál' Istennek”, mondja ő maga –, elkallódott. Hogy 
az argentin társadalomról tervezett regényciklus elkészült-e, illetve, hogy 
ez a mű része-e, nem tudjuk. 

A „Gyermekosztály”, mint az a korai írásoknál lenni szokott, önélet-
rajzi jellegű. Bevezető másfél oldalán megismerkedünk a környezettel, a 
színhellyel és a főszereplővel: „A városon kívül, gyárak, üzemek, egy-
forma szürke házak és műveletlen földek között magas, szigorú épület áll, 
a kórház, amelyet – hogy nagyobb fontosságot adjanak neki – „poliklini-
kának” neveznek. A város felé alacsony, régi, földszintes házak sorakoz-
nak, egyikmásik kis kerttel, az ellenkező irányban terjeszkednek a külvá-
rosok, szabálytalan utcákkal, szegényes házacskákkal, s átmenet nélkül a 
szükséglakóhelyekbe torkollanak. 'Villas miseria', nyomortanyák ölelik 
körül a negyedet, bádogból, fából és kartonból tákolt kunyhóikkal.” Ez a 
környezet. Most jön a tulajdonképpeni színtér: „Az öt emeletes kórház 
egyszerű és impozáns. Szabályos tömegét fehérre meszelt falak és az ab-
lakokat keretező vöröstégla–utánzatok jellemzik. (...) A cseréptetőn ga-
lambok sétálnak, a kilátáson a víztorony uralkodik. (...) Külsejének taka-
rékos szigorával ellentétben az előcsarnokot, a lépcsőházat, a folyosókat 
márvány borítja. A kórtermek fala sárga csempe, a padló ragyog a tiszta-

                                                           
24 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 4. számában. 
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ságtól, a mennyezet hófehér.” Megjelenik a főszereplő is: „A gyermek-
osztály felé igyekszik egy fiatal, eszményekkel teli orvos. Külseje sze-
rény, viselkedése a lelkesedés és a félénkség ötvözete. Meg sem várja a 
felvonót, gyalog megy a negyedik emeletre. A 'Gyermekgyógyászat' fel-
iratú üvegajtónál némi megindultság vesz rajta erőt. Egy fehérköpenyes 
orvos, egy ápolónő s egy rosszul öltözött, meghatározhatatlan korú nő jön 
vele szemben, foltos takaróba rejtett csecsemővel. Az újonnan érkezett 
szeme találkozik az anya segélykérő tekintetével. Az orvos pillantása és 
az ápolónő nyugtalansága még csak aláhúzza a jelenet komolyságát. Be-
csukódik mögöttük a rendelő ajtaja. A fiatal orvos lehajtja a fejét és megy 
tovább.” 

Így kezdődik Andrés Bállá „Gyermekosztály” című regénye. Valóban 
regény? Igen is, meg nem is. Elmesélhető cselekménye nincsen. Minden 
fejezet élén néhány összefoglaló alcím, de az elsőé érvényes mind a ti-
zenkettőre: „Gyermekosztály – Bűvészinas. – Emlékek. – Szomorú ne-
gyed. – Ügyeleti történetek. – Egy súlyos eset.” Tulajdonképpen az egész 
könyv ezzel van tele: a gyermekosztály életével, kortörténetekkel, ügyele-
tek, rendelések és beteglátogatások emlékeivel. A „Bűvészinas” természe-
tesen egy kis beteg, mint „Fogpiszkáló”, „Svábbogárka”, „Píloro Gómez” 
(„pylorus” a gyomorkapu anatómiai neve) és még sokan mások. Nem 
hiányoznak az orvosanekdoták, az apró megfigyelések a kórház életéből, 
találkozások az orvosok, betegek és szülők különböző típusaival. Egy 
fiatal, idealista orvos tapasztalatai egy délamerikai világvárosban, a fog-
lalkozás nehézségei, a magánpraxis változásai, a rossz gazdasági helyzet-
tel beálló „egészség–járvány”. Balsikerek a sznoboknál, akik nem bíznak 
benne, mert a doktor úrnak nincs autója. Közben egy–egy hangverseny, 
színházlátogatás, kirándulás. 

Mindez kiegészíti „Dr. T.” arcképét is – így nevezi magát a szerző –, a 
beteg gyermekeken kívül törődik a gazdátlan kutyával, az elhagyott igás-
lóval és szabadon bocsátja az ajándékba kapott tengelicéket. A La Plata 
egyik szigetére tett kirándulás mérlegét így készíti el: „Csodálatos nap 
volt. A szigeten nem áldoztak fel egyetlen élőlényt sem. Madár nem ment 
lépre, horgot nem kapott be hal, nem vágtak le virágot és nem törtek le 
ágat. Ragyogó tavaszi napsugárban kicsik és nagyok ahelyett, hogy meg-
csonkították volna a természetet, örültek neki.” 

Érdeklődése mindenekelőtt betegeié és nem áll meg a kórház kerítésé-
nél. Követi őket a szegénynegyedekbe, a nyomortanyákra, ahol a tudat-
lanság és magárahagyatottság problémái nem kisebbek a betegségeknél: a 
kis Ismael apját sohasem ismerte, anyja egy vándorcirkusszal Chilébe 
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ment, rokonoknál lakik, a nagybácsi munkakerülő, a nagynéni idegbe-
teg... Egy beteg csecsemő anyja egy tizenhárom éves lány, akit mostoha-
apja csábított el... Az orvoshoz nem egyszer későn jutnak el, mert előbb a 
kuruzslóasszonyhoz fordultak, vagy mert nem volt pénz autóbuszra. A 
doktorra azonban tisztelettel szoktak nézni; egy éjszakai rablótámadástól 
is az menti meg, hogy idejében felfedi kilétét, beteg gyermekhez igyekvő 
orvos. Futó utalás a politikai háttérre is. Anélkül, hogy részletekre kitérne 
vagy neveket említene, szó van a Perónt megdöntő 1955-ös forradalom-
ról: a kórház a közeli laktanyák miatt veszélybe kerül és állásukat vesztik 
sokan, akik csak a rendszer támogatására építettek. A leváltott vezetők 
helyére állami ellenőrök vagy felügyelők kerülnek, bár az is előfordul, 
hogy aki igazgatói állását elvesztette, másutt lesz felügyelő. 

Kifejezésre juttatja valahogyan a szerző magyarságát? Szó van szülő-
hazájáról és annak fővárosáról, de nem nevezi meg őket. Buenos Aires-
ben, a „volt honfitársak” körében orvosként nem nagy a sikere: túlságosan 
szerénynek találják. De amikor az „egészség–járvány” alatt a felszabaduló 
időt olvasással akarja tölteni, a kiválasztott könyv között ott van „Az em-
ber tragédiája”. Az ápolónők rögtönzött mulatsága pedig „Brueghel– vagy 
Aba–Novák–képre” emlékezteti. 

Balla mindent szemléletesen, tárgyilagosan, keresettség és érzelgősség 
nélkül mond el, pedig a „Gyermekosztály” témájával könnyű volna ebbe 
a hibába esni. De van benne mély átérzés is: amikor például hat oldalon 
Blanquita, egy fehérvérűségben szenvedő tíz éves kislány utolsó napjait 
és óráit írja le. A könyv végét nem jelzi kimagasló esemény. Éjnek idején, 
a gyermekosztályon veszítjük szem elől, mint a filmekben, amikor a fel-
vevőgép egyre jobban eltávolodik a főszereplőtől s ez lassan belevész a 
forgatagba. S közben a fülünkben és a főszereplőében is ilyen szavak 
csengenek: „Tegyen valamit, doktor úr! Meghal, doktor úr! Mentse meg, 
doktor úr! Köszönöm, doktor úr!...” Különös mű Andrés Bállá regénye. 
Nem „érdekfeszítő történet”, de első oldalától az utolsóig lebilincsel, talán 
mert egy szelet élet, irodalmi sallangok, kiagyalt „eredetiségek” nélkül. 
Balláról még biztosan hallani fogunk. Legutóbb bekerült két másik spa-
nyol irodalmi pályázat szűkebb válogatásába, többszáz közül a legjobb 25 
közé. A két mű címe „Los dueňos de la selva” (A rengeteg urai) és „La 
ciudad alucinada” (Kísértetes város). 
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KOVÁCS IMRE 
Horthy deheroizálása25 

Vas Zoltán: őfelsége szárnysegéde, Horthy Miklós; Szépirodalmi Könyv-
kiadó, Budapest 1969. 651 lap. 
 
Tűz és víz ellentéte illik Horthy Miklós és a kommunisták viszonyára. 
Negyedszázados kormányzósága olyan politikát fémjelzett, mely születé-
se pillanatától, a 19-es proletárdiktatúra összeomlásától, következetesen 
és könyörtelenül antikommunista volt. A kézrekerülteken megtorolták 
Kun Béla véres–végzetes uralmát, a kommunista pártot törvénytelennek 
nyilvánították, a párttagság önmagában is bűnnek számított. Horthy Mik-
lós kényszeredetten hajolt meg a történelem parancsa előtt, amikor 1944 
kora őszén Sztálintól kért fegyverszünetet (és „kegyelmet” az országnak), 
ahelyett, hogy tovább erőltesse elfuserált kiugrási kísérleteit Nyugat felé. 
A kommunisták hasonló hajthatatlansággal gyűlölték, nevéből szimbólu-
mot kovácsoltak mindannak megbélyegzésére, ami a két háború közötti 
Magyarországból nem tetszett nekik. 

Ilyen feloldhatatlan ellenérzésekben a tárgyilagosság elképzelhetetlen, 
éppen ezért Vas Zoltán könyvét Horthy Miklósról eleve elfogultnak mi-
nősíthetjük. Budapest egykori polgármestere nem történetíró, még kevés-
bé író, bár eléggé gyakorlott kompilátor (ezt Marx–Engels életrajza és 
Kossuth trilógiája is bizonyítja), aki elemző készség és tudományos rend-
szerezés igénye nélkül vetette bele magát a 18–20-as eseményekbe, s 
nagy szorgalmának az eredménye csak egy túl hosszúra sikerült, 631 ol-
dalas pamflet. Elfogultsága érthető, talán menthető is, mert 16 évet és egy 
hónapot töltött börtönben, ami azonban – fogadkozik az előszóban – nem 
befolyásolta Horthy személye és korszaka kiértékelésében. A könyv mást 
bizonyít. Vas Zoltán nem tárgyilagos. Munkájában az egyéni és politikai 
szubjektivitás kivetülését tanulmányozhatjuk egy olyan viszonylatban, 
amikor az ellenfelek nem ismerik egymást, személyesen sohasem talál-
koztak, jóllehet tudtak egymásról, emberi sorsukat mégis a görög drámák 
végzetszerűsége árnyékolja be: egyikük lelépése a színről nem jelenti 
okvetlenül a másik győzelmét. 

Horthy Miklós nem mindennapi figura, ezt ellenfeleinek is el kell 
ismerniök. Élete áthidalja a legújabbkori magyar történelem legtragiku-
sabb eseményeit a Habsburg Birodalom összeomlásától az orosz megszál-

                                                           
25 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 4. számában. 
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lásig. Ha valaki megírná az igazi Horthyt, biztosan feleletet kapnánk 
azokra az égető kérdésekre, hogy miért kellett úgy lennie mindennek 
1918 és 1944 között, ahogy volt, ahogy történt. Életrajzírói kormányzósá-
ga idején vagy emigrációjában éppen olyan elfogultak mellette, mint Vas 
Zoltán ellene; emlékirataiban a volt kormányzó sem közöl többet, mint 
ami közszájon forgott róla. 

Vas Zoltán a kommunisták képzeletében kialakult Horthyt igyekszik 
élő, hiteles figurává formálni. Technikája hasonlít ahhoz a festőéhez, aki 
először markáns vonásokkal felvázolja a modelljét, aztán aprólékos gond-
dal dolgozik a részleteken. A folyamatot úgyis nevezhetnénk, hogy dehe-
roizálás. Vas Zoltán megfosztja Horthyt, vagy legalábbis meg akarja fosz-
tani attól a nimbusztól, amellyel kortársai övezték és maguk fölé emelték. 
Nem igaz, – írja Vas – hogy Horthy erdélyi családból származik, mely a 
török háborúk végén telepedett volna meg a Szolnok–megyei Kenderesen. 
A Horthy–család a Szabolcs–megyei Ramocsaházáról húzódott le az Al-
föld közepére, ahol egy kulákparaszténál alig nagyobb birtokon kezdtek 
gazdálkodni, amiből csak a szokásos földesúri kizsákmányolással kereke-
dett ki egy „nagyobb”, de még mindig nem egy „nagy” birtok. Az sem 
igaz, hogy a fiatal Horthy okos és bátor lett volna; gyakorlati dolgokhoz 
értett, lovagolni, teniszezni, vitorlázni és vívni jobban tudott, mint osz-
tály- és tiszttársai, de értelmileg közepes vagy annál is gyengébb volt. A 
pólai tengerésztiszti akadémiára ugyan bejutott, a felvételi vizsgája sike-
rült, előmenetelét azonban a család barátainak, gróf Tisza Kálmán és Ti-
sza István miniszterelnököknek köszönhette, később felesége kapcsolatai 
segítették az előrejutásban. 

A férfi Horthy e portréja hasonlít a korabeli színműirodalom huszár-
tisztjeire: mulatós, könnyelmű, kártyázik, szoknyavadász, eladósodott, 
szociális érzéke nincs, alantasaival szemben szigorú, ha kell brutális, a rá 
kimért fegyelmiket könnyen veszi, általában „úr”-ként viselkedik. Anyagi 
ügyei rendezéséért fortéllyal jól nősül, bár homoszexuális hajlamai van-
nak, amire Vas Zoltán abból következtet, hogy műkedvelő színielőadá-
sokban szeretett női szerepeket alakítani. A bécsi udvarban már selyem-
fiú: Auguszta főhercegnővel, József főherceg feleségével van viszonya, 
önzésből persze, karrierje érdekében. Horthynét meg Károly főherceggel, 
a későbbi császárral–királlyal kompromittálja össze, megintcsak előnyö-
kért. Adataival, bizonyítékaival nem számol el Vas Zoltán, forrásokra alig 
hivatkozik. Az „olvasmányosságért” mellőzte a korszak „hatalmas, fel 
nem sorolható” irodalmát, folyóiratok és újságok tömkelegének lábjegy-
zeteit kivonatolását. Megelégszik udvari pletykákkal, társasági és politikai 
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intrikákkal. Azért megemlíti a magyar–osztrák közös bizottságok mecha-
nizmusát, a szárnysegédi szobában folyó politizálgatást és Ferenc Ferdi-
nánd trialisztikus terveit a Monarchia átszervezésére. 

Horthy egyetlen tehetségét ismeri el Vas Zoltán: jól fest (a felesége 
meg szépen énekel); I. Ferenc Józsefről titokban, emlékezetből készített 
arcképe nagy elismerést kelt, amikor az öreg császárnak megmutatják, ő 
is megdicséri. Különben Horthy a császári és királyi haditengerészetnél és 
a bécsi udvarban teljesen asszimilálódott, elidegenedett a magyarságtól, 
elfelejtett magyarul, törve beszéli a nyelvet. Vas Zoltán tagadja hősiessé-
gét, sorra megcáfolja haditetteit, melyekért kormányzósága idején dicsőí-
tették. Azokat a német tengeralattjárókat, melyeket a Novara vontatóköte-
lén kellene az Otrantói szoroson át a Földközi–tenger keleti felében török 
vizekre juttatnia, sorsukra hagyja az antant hajók felbukkanásakor. Aztán 
dehogy kötöztette magát a parancsnoki hídhoz az otrantói kitörési kísér-
letnél, az első ágyúlövésekre megfutamodott. Egyetlen „hőstette” a catta-
rói matrózlázadás kegyetlen letörése, amivel eljátszotta azt a lehetőségét, 
hogy a Monarchia összeomlása után a Károlyi–rezsim hadügyminiszteré-
től új beosztást kapjon. Pedig ő adta át az osztrák–magyar hajóhadat a 
délszláv nemzeti tanácsnak ... Kenderesen vészeli át a nehéz időket, amíg 
nem hívják Szegedre. Vas Zoltán itt is kiigazít: nem hívták, „önként” je-
lentkezett. 

A könyv legérdekesebb része a szegedi helyzetkép. A francia megszál-
lás biztosítja a várost a proletárdiktatúra ellen. Akik itt gyülekeznek, ne-
vüket örökre beírták az ellenforradalmi Magyarország történetébe. Az 
Aradról átköltöző Károlyi Gyula gróf kormányát a románok feltartóztat-
ják, a szegedi kormányt P. Ábrahám Dezső alakítja meg, a hadügyminisz-
ter Horthy Miklós. Élénk kapcsolatot tartanak fent a bécsi magyar 
komitéval, az osztrák fővárosban Bethlen István otthonos, tárgyal az an-
tant megbízottakkal. Budapestre is elér a kezük, a Vörös Hadsereg nem 
egy tisztje összejátszik velük, nekik dolgozik. 

A szegediek célja, hogy valamiféle politikai legációval és konszolidá-
cióval alapot biztosítsanak egy olyan magyar nemzeti hadsereg megszer-
vezésének, mely képes a proletárdiktatúrát megdönteni és az utódállamok 
előrenyomuló hadosztályait visszavetni és kiűzni az országból. Minden 
zavaros helyzetben a hadsereg szinte törvényszerűen egyedül a szerve-
zettség és az erő, amellyel befolyásolhatja, sőt maga alá is gyűrheti a poli-
tikát. Szegeden sem volt más a helyzet: a politikusok minden jóakarata és 
törekvése ellenére mindjárt a kezdetnél eluralkodott a különítményes szel-
lem és a Tisza felvetette az első hullákat. Prónayék a vörösökre fogták, ők 
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dobálták áldozataikat a vízbe a felső szakaszon és a Tisza Szegedig sodor-
ta. Amikor kiderült, hogy kommunistákról van szó, akkor meg a románo-
kat tették felelőssé. Vas Zoltán elemében van a különítményes brutalitá-
sok feltárásánál. Prónay Pál és Kelemen Béla titkos naplóiból részletesen 
idéz, miként gyilkoltak Szegeden, kegyetlenkedtek a Duna–Tisza közén 
és Dunántúl. Azt elhallgatja, ami a tömeges akasztásokat kiváltotta: Kun 
Béla terrorját, a Szamuelly testvérek vérfürdőit. Pedig a terror terror, 
akármilyen színekért vagy ideológiáért gyakorolják. Az erőszak, a tör-
vénytelenség, a veres kéz nem kaphat felmentést évszámok bűvöletétől. 
Vas Zoltán kétféle mértékkel mér, ami szabad a vörösöknek, az nem sza-
bad a fehéreknek, amiért elítéli Horthyékat, azért felmenti Kun Béláékat. 
Sem erkölcsileg, sem politikailag nem tud arra a magaslatra emelkedni, 
ahonnét egyformán elítélné a fehér és a vörös terrort és minden elfogult-
ságtól mentesen csak azt nézze, ami a magyarság érdeke. Tárgyilagossá-
got elvárni tőle, hiú remény, de Vas Zoltán többször bebizonyította, hogy 
más fából faragták, mint elvtársai többségét, miért nem maradt hű önma-
gához? 

Három forradalom váltotta egymást lélegzetelállító gyorsasággal; a 18-
as őszirózsásra jött a proletárdiktatúra, arra Horthy ellenforradalma. 
Egyik sem volt időszerű, még Károlyi Mihályé sem, bár az ő esélyei vol-
tak a legkedvezőbbek. Az ország érett volt a változásra, de a háborúvesz-
téssel minden kérdés merőben új perspektívába került és a közszereplők 
úsztak az árral. Egyik forradalom sem volt népszerű külföldön, még Ká-
rolyi Mihályé sem, pedig ő remélt a legtöbbet a kapcsolataitól, mígnem 
Franchet d'Espérey francia tábornok 1918. november 8-án Belgrádban 
észhez térítette. A párizsi békekonferenciára 1919-ben összegyülekezett 
akkori nagyok komolyan fontolgatták a Magyar Tanácsköztársaság likvi-
dálását masszív katonai beavatkozással, hogy „kioperálják Európa szívé-
ből a rákos daganatot”. Nem került rá sor, mert magától összeroskadt, 
akkor meg az ellenforradalom szennyezte be nevünket a világban, a leg-
kritikusabb időben, amikor a béketárgyalás döntött a sorsunkról. Vas Zol-
tán nem mondotta (nem mondhatta) ki, hogy a magyar úgy viselkedett 
azokban az években, mint az egyszeri paraszt, aki a jégverés után 
karikásostorral pusztította el, ami a szöllejéből megmaradt: „Lássuk, 
Uram–Isten, mire megyünk ketten!” 

Könnyű visszafelé magyarázni az eseményeket, a legokosabb mégis az 
lett volna, ha Károlyi Mihály mögé áll az ország, bármily tehetetlennek is 
bizonyult. A dolgokat rendbe lehetett volna hozni, a pacifista hangulat 
ellenére is meg kellett volna szervezni egy jó hadsereget, mely az etnikai 
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perimétert tarthatta volna. Kun Béla mániákus aktusa, a magyar tanács-
köztársaság kikiáltása nemcsak a párizsi nagyok haragját hívta ki, hanem 
azokét a reakciós erőkét is az országban, melyek egy demokratikus rend-
szert inkább elfogadtak volna, mint a proletáriátus diktatúrájának nevezett 
rémuralmat Moszkva szolgálatában. 

Kun Béláék egyetlen ösztönös és elismerésreméltó tette a Vörös Had-
sereg felállítása volt. A munkásokból és parasztokból alakult zászlóaljak 
két hivatásos katona, Stromfeld Aurél és Julier Ferenc irányításával soro-
zatos győzelmeket arattak, forradalmi lendületük elsöprő volt. A felvidéki 
hadjárat hadászatilag is klasszikusnak minősíthető, a tiszántúli a kezdeti 
sikerek után Vas Zoltán (és mások) szerint azért torpant meg, mert Julier 
Ferenc vezérkari főnök eljuttatta a haditerveket Gömbösnek, aki informál-
ta Horthyt és Teleki Pál külügyminisztert, ők meg a franciákat Szegeden, 
Bethlen István az angolokat Bécsben, ilymódon Mardarescu tábornok, a 
román erők főparancsnoka átcsoportosíthatott és a tartalékait a kellő pil-
lanatban bevethette. Julier ezredest az a meggondolás vezette volna, hogy 
a proletárdiktatúrát csak a hadsereg szétverésével lehet megdönteni, ezért 
küldte katonáit a vesztükbe. 

A magyar érdek persze az lett volna, hogy a Vörös Hadsereg győzzön 
a Tiszántúlon, szorítsa vissza a románokat az etnikai határ mögé, aztán a 
párizsi nagyok végezhettek volna a proletárdiktatúrával. Horthyék–
Gömbösék érdeke meg az volt, hogy verje csak meg a román hadsereg a 
Vörös Hadsereget, s ha meg is szállja az országot, végeredményben ők 
maradnak felül. 

A román hadsereg a tiszai győzelmével a moralitását megjavította, 
gyors menetben elérte Budapestet és a főváros megszállásával a magyar 
politika legfontosabb tényezője lett. A franciák és az angolok egymással 
versengtek a befolyásolásban, általában megbízhatatlan vagy önérdekeket 
szolgáló információk alapján igyekeztek a pártokat koalíciós kormányzás-
ra bírni, amíg azonban a románok tartották megszállva Budapestet és az 
ország jórészét, az történt, amit ők akartak. Horthy ügyesen bemanőverez-
te magát a Fővezérségbe, egy neki kreált pozícióba, amivel kizárólagos 
hatalomhoz jutott és senki sem akadályozhatta meg a kormányzóság el-
nyerésében. Hiába állítja be Vas Zoltán fecsegőnek, aki beszédközben 
elvész a részletekben, érthetetlen amit mond, a saját gondolatmenetéből is 
kiesik, az adott helyzetben azt csinálta, amit lehetett. Határozatlan volt, 
könnyen befolyásolható, tétova, nehezen tudott dönteni, ez mind igaz, de 
abban a helyzetben, amikor Magyarországot földhözvágták, amikor a lét 
vagy nemlét kérdését tette fel a sors egy nem éppen rátermett nemzedék-
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nek, az egyetlen helyes politika annak mentése volt, ami még menthető. 
Az újrakezdés volt a fontos, a magyar legalitás, a történelmi jogfolytonos-
ság biztosítása, hogy ne kerüljünk a nemzetközi politika szemétdombjára. 
Saját államunk legyen, amelyet nemzetközileg elismernek és amelyet 
majd fokozatosan a saját képünkre formálhatunk. 

Nem mentem a különítményeseket fedező Horthyt, nem mentem a fe-
hér terrort, a törvénytelenségeket és a kegyetlenkedéseket, de ki tudott 
volna akkor olyan helyzetet teremteni, melyben egyszerre helyreáll a rend 
és megvalósul a legtökéletesebb demokrácia. Amiért most megértőbb 
vagyok Horthyval szemben, mint voltam kormányzósága idején vagy a 
háború után, jóidéig az emigrációmban is, az a 18–20-as és a 45–47-es 
évek analógiája miatt van. Jól tudom, mit jelent a kezdés egy vesztes há-
ború után, szétdúlt országban, idegen megszállás alatt. Nem fedeztem 
1945-ben a politikai rendőrség garázdálkodását, Rákosi Mátyás és Péter 
Gábor módszereit, a parlamentben tiltakoztam a törvénytelenségek ellen 
és figyelmeztettem a kommunistákat, ne számítsák el magukat, ne hívják 
ki a magyar népet, mert megint úgy járhatnak, mint Kun Bélával 1919-
ben, ami lényegében az 56-os forradalommal be is következett. Mégis 
mindenek ellenére és mindenekkel együtt vállalom 45–47 örökségét a 
magyar demokrácia megteremtésére. Egységes történelmi felfogásra ju-
tottam, a közszereplőket koruk és környezetük formálja, ami enyhítő kö-
rülménynek elfogadható. 

Amikor Horthy Miklós 1919. november 16-án fehér lovon bevonult 
Budapestre Bocskay–sapkás, darutollas tisztjei és katonái élén, sokakban 
azt a reményt keltette, hogy talpraáll a magyarság, megint boldog lesz az 
ország. Mások aggodalmaskodtak, olyan útra léptünk, mely nagyobb ka-
tasztrófához vezethet, mint amiből kiemelkedőben voltunk. Ha a történe-
lem egy népet rálökött rendeltetése útjára, akkor arról reményekkel vagy 
aggodalmakkal letéríteni nem lehet. Horthy Miklós negyedszázados 
uralmával véget ért a magyar nemzet ezeréves, megszakítatlan éposza, 
ami utána jött, az egészen más, mindenben különbözik a régitől; mai álla-
potában azonban a legjobb szándékkal sem lehet rá mást mondani, mint, 
hogy vörös Horthy–rendszer. 
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HATÁR GYŐZŐ  
Ütőserdős emberagy26 
Reflexiók Major–Zala Lajos versei olvasása közben (Fémember az áram-
körben. Aurora, München 1969, 118 lap) 
 
A költő előző kötetéhez (ÖTÖDIK SÍP, 1967) ez az új gyűjtemény két-
ségtelen továbblépés a fejlődés egy olyan pályáján, amelynek az ő sajátos 
érdeklődése, személyisége, az ő külön jelzőrendszere határozza meg 
mozgástörvényeit. A fejlődés vektormennyiség, vagyis nagysága és irá-
nya határozza meg. Az első meghatározó szempontjából költészete alig-
hanem bővült, feltágult, ha egyébbel nem, hát azzal, hogy kidobta azt a 
fölösleges, mütyürkéző és romantikus ballasztot, ami jelzőrendszerétől – 
a technika világától és nyelvétől – amúgy is idegen volt. Már ami máso-
dik meghatározóját, fejlődésének irányát illeti – ez nála megint csak fölöt-
tébb sajátos tényező és olyan, amely csak saját költészetére, saját koordi-
nátarendszerére vonatkoztatva értelmezhető, abból kiragadni bajos. Mi 
szent együgyűségünkben megszoktuk, hogy a fejlődés „halad”, éspedig 
előre–fele halad; de ennek a költészetnek a koordinátarendszerén az olyan 
– rejtett értékítélettel telített emotív jelzők, mint „előre”, „hátra” értelmü-
ket vesztik. Érjük be azzal, hogy a költő halad valamerre, a maga mágnes-
ségének betájolását követve, hogy tulajdon veszélyére és felelősségére 
betöltse öntörvényét. 

Mozzanatról–mozzanatra menve, magyarán, közérthetően. Hogy a 
FÉMEMBER AZ ÁRAMKÖRBEN bevett fogalmaink szerint költészet-e, 
avagy a költészet fogalmának átértékelése; s annak is hogy milyen, telje-
sen új és rokontalan-e, vagy – akár ismeri a költő, akár nem – voltak-e 
előképei; nos, ennek a kérdésnek a jelentősége eltörpül amellett, hogy a 
lírának ez az „áttechnizált” vidéke itt terül el előttünk s mint tény, mint 
jelenség letagadhatatlan. Francia szellemű költő pillanatig sem habozna, 
hogy textusoknak, szövegeknek nevezze e verseket, noha az egész köteten 
végigvonuló, félig–meddig lettrista kísérletezés nem mutatna a költői 
„szövegen” túlra; és amíg a „Gutenberg–galaktika” vonzókörében élünk, 
a költőtől nem lehet eltagadni annak szent jogát, hogy új hang–ritmusok, 
illetve szünetritmusok keresésére és érzékeltetésére úgy tördelje sorokba 
szövegét és úgy tipografizáljon, ahogy neki tetszik. Addig, amíg a nyom-
tatás, a latin ábécé és olvasásmód közlőeszközünk marad, addig ez a szö-

                                                           
26 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 4. számában. 
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veg immanens lehetősége lesz és a költő üdvözül. A vak is látja tehát, 
hogy modern ihletésű költői textusokkal áll szemben – azaz hogy a vak 
mégsem látja, mert ha hangszalagról hallgatja, éppen az tűnik fel neki, 
hogy a technikai szótár és a modern szókapcsolások ellenére s a rímek 
(immár szinte kötelező) hiányát leszámítva is, szólamaiban mennyire 
„óceán–emberes” (victor–hugós), lelkendezős, fráziskergető s olykor saját 
frázisaiban megtorlódó. Mindezt nem azért mondom, hogy akár hibájául 
rójam fel, akár magasztaljam vele; csupán azért, hogy közelebb kerüljek 
hozzá. Technikai romantikája már nem a renaissance ember mámorító–
titkos álma „szárnyas szekerekről” vagy sasok–magasba–ragadta repülő 
trónusokról; hanem a birtokba vett technika gazdag emberének intelmei 
és hivő exhortációi – hogy el ne bízzuk, bele ne ringassuk magunkat az 
újbarbárság álmaiba s mi, haladás- gyűlölő elkényeztetett gyermekei a 
technikának, meg ne feledkezzünk a köteles fiúi tiszteletről aziránt a mű-
szaki eszközhálózat iránt a földön, amely immár annyira fenntartó – és 
tartalmazó közegünkké vált, hogy szinte vele élünk, vele halunk. Techni-
ka–rajongása mellett egyéb jellemzői, hogy haragos–optimista, hogy 
könnyen enged a szónokiasság csábításainak; s hogy polemikus alapter-
mészeténél fogva nemcsak hogy könnyen odaveti a kesztyűt, hanem való-
sággal szórja a kihívó kesztyűket mindenkinek, aki útjába akad, olyigen 
el–elragadja térítő haragja. Az (olvasni még el nem felejtett) technikus 
szakbarbárt csakúgy polémiára csábítja, mint a szabad művészetek 
bakkalaureusát, aki a humaniórák emlőin nevelkedett és akinek a lézer–
sugártól a komputerig minden „görögül” van – de olyan görögül, amelyet 
nem ismer. Vagyis, ha nem undorodnék ettől a magyartalan, szolgai átvé-
teltől, alkalmasint joggal nevezhetném „elkötelezett” költőnek Major–
Zala Lajost, jóllehet a politikai elkötelezettség átlós túloldalán védelmezi 
a technokrata világlátás sáncait a pesszimizmus támadásai ellen. A baj 
csak ott van, hogy egyfelől a pesszimisták már egyre lanyhuló támadásai-
kat is abbahagyják s a technikai „fejlődés”, sőt, minden „fejlődés” és „ha-
ladás” végső konzekvenciáiból való kiábrándulás annyira tért hódít, hogy 
lopakodva hatalmasodik el a lelkeken, akár hadakozunk ellene, akár nem, 
akár sopánkodunk rajta, akar nem; másfelől – ami lírája szempontjából 
mindenesetre fontosabb – textusai akkor válnak igazán lírává, akkor len-
dülnek fel igazan az ihlet magaslatara, ha ő maga is enged előfarkaskodó 
pesszimizmusának és bevallja elveszettsége ijedelmét; ilyenkor – gyakor-
ta remeklő szóalkotásai es összetételei is hitelessé válnak, megelevened-
nek. Ha azt panaszolja, hogy „megtömnek / bennünket fénobarbitállal / 
méprobámáttal / benzodiazépin–csodákkal / x–derivátú / tranquilizerekkel 
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/ kimossák / belőlünk a szavakat a szóorvosok l ... és / a szavak visszama-
radt medre / ott tátong / a megnyugodott énürességben / kedélytelenül / 
árván” (MEGTÖMNEK) – akkor már tudjuk, hol vagyunk, a modern köl-
tészet ismert kősivatagján vergődünk keresztül, a szavak megüresedéséről 
ugyanígy panaszkodik Bakucz József, András Sándor, Thinsz Géza és 
sokan mások – az egész nyugaton élő fiatal költőnemzedék. Ha „kormos 
gyertyáinkat újra / útingerek gyújtják / pakolunk / és / megyünk és fize-
tünk / mi / fémnomádok” (A GYERTYÁK) – tudjuk, hogy az elsivatago-
sodott lelkű autós újgazdagok céltalan portyáiról panaszkodik s eszünkbe 
idézi Gömöri György Újmódi Nomádok c. ciklusát és címadó versét. 
„2000” c. darabja fölöttébb megragadó és szívbemarkolóan igaz, de vala-
hol a líra és a keserű anekdota határán helyezkedik el; a FÉMFENEVA-
DAK és AZ ŰTÖSERDÖS EMBERAGY c. inkább berzenkedés a tech-
nika fölénkboruló, fojtó dzsungele ellen, az autódögök falkáival szemközt 
inkább feljajdulás elgázoltatás előtt: „villognak a fémsakálok szemei / a 
kilométereknél / s ha / benzinbűzük / hiúságsisteregve lobban / tudjuk 
hogy a Fém / újra gyilkolt”; s bizony ha „a Fémember bőgeti az utakon / 
fémfenevadjait”, meg az is riadalmas–szavafogytán áll, aki addig a tech-
nikához zengte hozsánnáit. A kötet java – a magam elfogult megítélése 
szerint – mégis csak az, ahol az érzésvilág és a tematika visszakanyarodik 
a líra humanista, szerelmi vagy eszkatológus igénye felé, kivált ha a tech-
nikai tabulatúra „kapcsolása” szerencsés és a szólelemények nem akadá-
lyozzak, hanem röptetik a gondolatot. Ha szókincsét magunkévá tettük és 
szókapcsolásai nem érnek készületlenül, elhisszük a költőnek, hogy ál-
mában kezét szerelmese kezén nyugtatva, „millió kis izzás” gyullad fel 
benne „s a szótér ezer hangyája” lelkében mozogni kezd; de ugyancsak 
izgalomba kell jönnünk, hogy ne riasszon fel bennünket lírai átélésünk-
ből, ahol „a reménykihült drótok szívén átizzanak s majd tovább, „rit-
musban / az örömernyedt idegek (KEZED). Ha viszont olvasom, hogy 
„régen / ellepné lelkem írott ereit / a kicsapott / kénsav / a dermedt re-
mény a kiszáradt / cellák fenekén / hitkiégve / akkumulátor–létemmel / mi 
is lennék nélküled / feltöltetlenül?” (MI LENNÉK NÉLKÜLED?) – hát 
úgy érzem, minden szentségtörő kritikus meg kell, hogy illetődjék ennyi 
kamaszosan hitvalló szerelem hallatán. A kötet két hosszabb darabja, az 
IDŐ és a TECHNIKA, magvas mondanivalójú, súlyos veretű meditáció, 
bár múlandóságunk és ideigvaló féreg–létünk fenyegetettsége a 
múltszázadeleji romantika egyik hagyományos ritornellója – annak höm-
pölygése idáig ér és még nem ült el, annak olykor plakátszerű hangütései 
és monumentalizmusa itt ismét jelentkezik a tört sorok és a tipografizálás 
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új köntösében; Major–Zala alkatába nyilván beletartozik, hogy a petit 
fait-t nem ismeri – de ezért bőven kárpótol találatainak berliozias, gigászi 
torzságával; „huszonnégy órából minden percre egy csoda egy hős / kí-
vánja őket szervezetünk mint a nikotint / a felnagyított szexuál–mártírokat 
rekordisteneket koponyalékelőket kasszarobbantókat / reggel már velük 
öblögetjük torkunkat” (KŐSIVATAG). Elmegyünk meghalni, mert a ha-
lál bizony – s ezen nem változtat a fauszti elixír megígért csodája; így hát 
ha létszorongásunkban az űrkutatás korának költői nyelvén tesszük is s 
úgy szólongatjuk ezt a bizonyosságot – „Te vagy a Bizonyosság / Te vagy 
a Mindenek Mindene Halálanya” – akkor is, megvan a fekete reményünk 
arra, hogy átéljük az eszkatologikus költészet hiábavaló katarzisait 
(SEMMI) s a szöveg épp olyan parttalanul árad, mint amilyen kibeszélhe-
tetlen a téma. Bizony, bármennyire hisszük – a költővel – hogy a techni-
ka, teleológiája, keletkezési szándéka szerint valami eredendően jó, még-
is, megkeseredik a szó a szánkban, amikor a DICSŐSÉGES FÉMARCÚ 
ÚR-hoz, ilyen vokativuszokban, ilyen könyörgéssel fordulunk: „Fényes-
séges Krómtestű Úr ... Nagyhatalmú Gumilábú Úr ... Kegyelemteljes Bá-
dogfülű Úr .. . Szépséges Csőajkú Úr ... Mérhetetlen Csavarcsigolyájú Úr 
... Tisztaságos Neonszemű Úr ... Jóságos Kábelagyú Úr ... Csillagfejű 
Aranyarcú Űr ... ments meg bennünket az álló időtől ha házunk körül zöld 
füvet köpködő gépökrünk mögött ásítva baktatunk hogy agyonüssük a 
magunkramaradás unalmát és hogy utána a simára legelt pázsitra büszkén 
kitűzhessük névjegyünket: / A FÜRÉ LÉPNI TILOS”. Ezzel az ütőhang-
szerre írt akusztikai fintorral vágja el enigmatikus könyörgését a költő, 
amely textusgyűjteményeinek talán legsikerültebb darabja. S hogy milyen 
hangárt, toldalékot, szárnyépületet kell a magyar költészet tereziánus stí-
lusban épült roppant kaszárnyapalotájához hozzáragasztani, hogy Major–
Zala Lajos textusait befogadja, nem tudom; de úgy vélem, a nyugati ma-
gyar költészet spektruma az ő sajátosan irizáló, fémes, emberi sávja nél-
kül bizonnyal szegényebb volna. 
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HANÁK TIBOR 
Magyar évkönyv27 

Ungarn–Jahrbuch, Zeitschrift für die Kunde Ungars und verwandte 
Gebiete, Herausgegeben von Georg Stadtmüller (München) unter 
Mitwirkung von  
Thomas Bogyay (München) und László Révész (Bern). Band 1. Jahrgang 
1969. v. Hase & Koehler Verlag Mainz 1969. 240 lap. 
 
Az évszázados német befolyás tényének talán még azok is tudatában van-
nak Magyarországon, akik már alig emlékeznek arra, hogy tanultak-e 
történelmet. Arról viszont sokkal kevesebbet tudunk, vajon volt-e és van-
e magyar befolyás német nyelvterületen. Pedig az ország szempontjából – 
politikai rendszerektől és felfogástól függetlenül – elsődlegesen fontos, 
hogy a szomszédos Ausztriában, Németországban, Svájcban és mindenütt 
a világban, ahol beszélnek németül, érezzék európai jelenlétünket, ismer-
jék alkotásainkat, törekvéseinket és problémáinkat. Sajnos, a magyar 
kultúrdiplomácia gyakran átugrotta ezeket a területeket és csak a Rajnán 
túlra nézett abban a hiszemben, hogy a németek ismernek bennünket, hi-
szen szomszédaink. Az utóbbi évtizedekben a politikai helyzet megint 
nem a német nyelvterületre fordította a magyar kulturális külpolitika fi-
gyelmét. Ennek következtében elhalványultak országos szempontjaink a 
Lajta és a Rajna között, viszont elterjedtek a magyarságra vonatkozó hie-
delmek és tévtanok, megerősödött a környező kelet–európai népek befo-
lyása. 

A müncheni Magyar Intézet a számunkra előnytelen arányok megvál-
toztatására törekszik a tudományok, elsősorban a történelemtudomány 
síkján. A kivitelezés legjelentősebb eszköze az intézet publikációs soroza-
ta, a „Studia Hungarica” és az 1969-es évszámmal megjelent Magyar 
Évkönyv, az „Ungarn–Jahrbuch”. 

Csaknem harminc éve hiányoznak ehhez hasonló, a tudományok mér-
céihez igazodó nemet nyelvű kiadványok. 1940-ben szűnt meg az 
„Ungarische Bibliothek” könyvsorozata, 1943-ban a Gragger Róbert által 
alapított folyóirat, az „Ungarische Jahrbücher”. Ez utóbbi a második 
világháború után Farkas Gyula szerkesztésében „Uralaltaische 
Jahrbücher” címmel újjáéledt ugyan, de témaköré a történelemről áttevő-
dött az összehasonlító nyelvtudományra és ezáltal nemzetközi nyelvészeti 

                                                           
27 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 4. számában. 
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folyóirattá szélesedett. A Magyarországon megjelenő idegen nyelvű fo-
lyóiratok sem töltik be a szomszédos nyugati nyelvterület tudományos 
anyagellátásának, foglalkoztatásának feladatát. Talán nem is annyira vi-
lágnézeti vagy politikai okokból – hiszen bármilyen szellemben írt érte-
kezések alkalmasak lehetnek az érdeklődés felkeltésére és a tudományos 
vita megindítására –, hanem egyszerűen azért, mert a hazai idegen nyelvű 
történelmi folyóiratok nem egyetlen országhoz, nem egyetlen nyelven 
szólnak, hanem angolul, franciául, németül, oroszul, s így hatásuk is 
megoszlik. 

A müncheni Magyar Intézet tudományos évkönyve, az Ungarn–
Jahrbuch bevezetőjében Georg Stadtmüller professzor, a müncheni egye-
tem keleteurópai történeti tanszékének vezetője és a Magyar Intézet igaz-
gatója joggal helyezi első helyre azt a felismerést, hogy a magyarokról 
aránytalanul keveset tudnak külföldön: „A magyarság–kutatás Magyaror-
szágon kívül hasonlíthatatlanul kedvezőtlenebb helyzetben van, mint 
mondjuk a szláv népek történelmével és kultúrájával foglalkozó tudomá-
nyok”. Az ismeretlenség az ország történelmi szerepének téves megítélé-
séhez, fejetetejére állított nagyságrendi viszonyok megrögződéséhez ve-
zetett: „Így válhatott uralkodóvá az a tarthatatlan felfogás, hogy a közép-
kor virágkorának és végének magyar állam- és birodalomtörténete nem 
nagyobb jelentőségű, mint a cseh, szerb, bulgár vagy épp a román történe-
lem.” 

Ezekből a veszélyekből, előnytelen helyzetünkből mérhetjük le igazán 
a müncheni Magyar Intézet tudományos kiadványának egyedülálló fon-
tosságát. Újra megindult a magyarságtudomány művelése és eredményei-
nek összpontosított tudatosítása német nyelvterületen. Ismét van egy ran-
gos idegennyelvű fórum, mely helyet ad a magyar történelemmel kapcso-
latos részletkutatásokról szóló beszámolóknak és ismerteti, leméri a nem-
zetközi történelmi irodalom jelentősebb műveit. 

Az első szám világosan megszabja a távlatokat, a közlemények érték-
fokát és hangrendjét. Hrvoje Jurčić a „Pacta conventa” horvát megítélé-
sével, Horst Glassl a szepességi városok elzálogositásával, Futaky István 
Rumy Károly nyelvleírásának ismertetésével foglalkozik, Anton Spiesz, 
pozsonyi kutató a bécsi udvar gazdaságpolitikájának néhány vonatkozá-
sát, Révész László a magyar–lengyel kapcsolatok múlt századi alakulását 
veszi szemügyre, Arthur Zimprich Belcredi miniszterelnök föderációs 
terveiről. Domján Tamás a magyar zsidóság száz év előtti kongresszusá-
ról és Balla Bálint a magyar kivándorlástörténet napjainkat is érintő prob-
lematikájáról ír. Túlsúlyba az újkori témák kerültek, (a nyolc értekezés 



 

123 

közül csak kettő foglalkozik középkori történelmi kérdéssel), de ez in-
kább csak az első szám egyediségének jelzője, mintsem a történelmi hori-
zont szűkítési szándékának megnyilvánulása. Stadtmüller professzor elő-
szava, a tárgykörök változatossága és a szerzők nemzeti eredete is arra 
vall, hogy az Évkönyv minden tekintetben széles távlatokra nyitja a kül-
földi magyarságtudományt. 

Külön figyelmet érdemel a kiadvány tájékoztató része, mely két részre 
oszlik. Az egyik – „Kutatási beszámolók” címmel – valamely témára vo-
natkozó irodalmat ismerteti összefüggő és értékelő tárgyalásban, a másik 
rész pedig az újabb történelmi műveket egyenként tárgyalja. Az első 
számban az 1867-es kiegyezéssel kapcsolatos vitákról kapunk kimerítő 
tájékoztatót. Ez a harminc oldalas beszámoló világos tagolásban ismerteti 
a kiegyezés századik évfordulóján hirtelen megnövekedett, csaknem átte-
kinthetetlenné vált publikációkat. Nemcsak a szakember, de a kívülálló 
érdeklődő is hálás lehet ezért az összefoglalásért, mert megmutatja, hol 
vannak a nyomatékok, melyek a jelentősebb idevonatkozó művek és ho-
gyan változott az irodalomban 1867 megítélése. 

A könyvismertetések átfogják az egész magyar történelmet. Az általá-
nos történelmi munkákat, a középkori témák, a török háborúk, a felvilá-
gosodás és az 1848 óta eltelt időszak feldolgozásait külön fejezetekbe 
sorolták, s ez megkönnyíti az áttekintést, növeli az Évkönyv használható-
ságát. Ezúttal kisebb könyvtárra való történelmi művet, összesen 32 
könyvet ismertet a müncheni Magyar Intézet kiadványa. 

Föntebb azt mondtuk, hogy az Ungarn–Jahrbuch első száma széles 
távlatokat nyit, megszabja a közlemények értékfokát és hangrendjét. Ami 
az értékfokot és hangrendet illeti, az Évkönyv minden tekintetben tudo-
mányos színvonalú, kielégíti a nemzetközi történelemkutatás tárgyilagos-
ságra vonatkozó igényeit. Elsősorban szakkörökhöz próbálja közvetíteni a 
magyar történelemtudomány ismereteit, nemzeti hevület, világnézeti vagy 
épp politikai izgatottság nélkül. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Egy rendhagyó műfaj dicsérete28 

Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig, 
Fórum Könyvkiadó, Novi Sad 1968, 286 l. 
 
A székely mesében akárhol kezdi el a legény a történetet, az öreg góbé 
közbeszól: Édes fiam, most kezd elölről. Úgy látszik, mindketten ennek a 
mesének a bűvkörébe kerültünk, Bori Imre, a kortársi irodalom szenvedé-
lyes kritikusa is, akire éppen ezirányú lázas tevékenysége közben szólt rá 
a góbé, mondván, a történet végét már ismerem, az elejére lennék kíván-
csi, s én is, akit a visszájáról nógat, hogy ott és onnan kezdjem, ahonnan 
Bori a múltba pillantott, vagyis a jugoszláviai magyar irodalmi élet jele-
néből. Ez a nekem szóló intés már csak azért is hasznosnak ígérkezik, 
mert ha elhagyott pátriámban azon tűnődhettem, hogy ugyancsak össze-
gubancolódott a magyar irodalomtörténet utolsó ötven éve, itt nyugaton a 
közönyösség csendjében akad elég újabb kétséget hizlaló táplálék, s riad-
tan eszmélek arra, hogy tulajdonképpen saját téziseimmel szállók perbe. 
Amíg ugyanis otthon a népszerűtlenség pózában gyakran hangoztattam: 
Lépjünk ki saját befelé őrzött nemzeti kincseink sterilségéből, világkira-
katokat keressünk a magunk portékájának, s ne csak azt vizsgáljuk, jó-e 
az számunkra amit csináltunk, hanem azzal is törődjünk, kell-e másoknak 
is, – bekerülhetünk-e végre a kirakatba, s nem szorulunk kívül a jelentős 
és kedves Arany Jánossal és Móricz Zsigmonddal egyetemben, – addig itt 
nyugaton ismét népszerűtlen szorongással kell belátnom, hogy a felvázolt 
kép korántsem volt teljes, a valóság ennél is ridegebb, elég a New York 
Times utolsó enciklopédiájára utalni, ahol nemcsak hogy a világhírű, de a 
jelentős írók között sem szerepel magyar, történelmünk Szent István, a 
török elleni védőbástya, s az ötvenhatos forradalom frázisszerű ismétlései 
közé zsugorodik. És ez akkor sem vigasztaló, ha időközben kiderül, hogy 
a fent emlegetett világkirakatok távolról sem olyan vonzóak, a bestseller 
listákon értéktelen ponyvák pöffeszkednek, és a világlapok és képeslapok 
hasábjain nemcsak a magyar, de a nyugati igazi irodalom sem szerepel, 
helyettük monoton sex–tárlat, anface, anperverz és anpatologique kiadás-
ban. Ilyen légkörben élve óhatatlanul a mese derűs jelen–tanulságaival 
kell biztassam magam es az olvasókat is, különben kifullasztana a célta-
lanság és a visszhangtalanság reménytelensége. 

                                                           
28 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 4. számában. 
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A mese tanulsága kétségtelenül a jugoszláviai magyar irodalom jelen-
kori virágzása, amely az utóbbi évtizedekben olyan írók, esztéták és iro-
dalom- szervezők kibontakozását tette lehetővé, mint Sinkó Ervin, Major 
Nándor, Bori Imre, Tolnai Ottó, Domonkos István, Bányai János, Gion 
Nándor, Végei László, Ács Károly, Bogdánfi Sándor, hogy csak néhányat 
említsek a legjelentősebbek közül. A Híd és az Új Symposion, ez a két 
kitűnő irodalmi folyóirat minden haladó irodalmi törekvésnek helyet adott 
hasábjain. Regény-, vers-, hangjáték-, drámapályázataival ismételten pél-
dát mutatott az új tehetségeket kereső, azokat felfedező és támogató he-
lyes kultúrpolitikai munkának. Mindez szorosan hozzátartozik Bori köny-
véhez, amely ugyan az irodalom közelmúltjáról szól, de utalásai, megírá-
sának lehetősége a jelen feltételeiben gyökeredzik. Utószavában ezeket 
olvashatjuk: 

„Amikor e sorok írója ennek a könyvnek a tervével kezdett foglalkoz-
ni, tudatosan vállalta az „első műből” következő fogyatékosságokat, ab-
ban a meggyőződésben, hogy az első lépéseket mindenképpen meg kell 
tenni, a tévedések kockázatának tudatában is. Tetézte a nehézségeket, 
hogy a legelemibb forrásmunkák sem álltak rendelkezésére, s még a leg-
alapvetőbb bibliográfiai gyűjtésre sem támaszkodhatott, hiszen a munká-
latok térén még csak az első tapogatózó lépéseknél tartunk. De nem for-
gathatta a jugoszláviai magyarság történetével es kulturális múltjával fog-
lalkozó tanulmányokat, könyveket sem – hiszen ilyenek mindeddig nem 
jelentek meg, s nem létezik olyan könyvgyűjtemény sem, amely irodal-
munk forrásmunkáit az érdeklődő rendelkezésére bocsátaná. Kurta emlé-
kezetünk és múltunkat nem őrző tékozlásaink nyomaira, az idő vasfogá-
nak munkájára kellett éppen ezért lépten–nyomon bukkannia. Nyilvánva-
ló, hogy a szerző a jugoszláviai magyar irodalom teljes es tüzetes történe-
tének megírására nem vállalkozhatott, de abban a hitben dolgozott, hogy 
műve előmunkálat lehet egy nagyobb arányú kutatócsoportot foglalkozta-
tó összefoglalásnak. Kritériumai s a válogatás szempontjai a fentiekből 
következően kötöttek voltak, s egy fokkal esendőbbek talán, hiszen nem 
az ítéleteket, a kikristályosodott, megállapodott véleményeket foglalhatta 
össze, hanem szüntelenül ítéletmondásra kényszerült nemegyszer a „he-
lyi”, a „vajdasági es az egyetemesebb magyar irodalmi vagy esztétikai 
érték ellentmondásainak szorításában. Munkája sok tekintetben a földrajzi 
íróéhoz volt hasonlatos, aki arra vállalkozik, hogy Vajdaság földrajzát írja 
meg, s azt kényszerül leírni, hogy Vajdaság legmagasabb csúcsa a Čot – 
ám abban a tudatban, hogy az ország legmagasabb csúcsa a Triglav és 
Európáé a Mont Blanc. Irodalmunk domborzati térképe nem abszolút, és 
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nem lehet abszolút, mint ahogy egy nép irodalomtörténete sem az, függet-
lenül attól, hogy az értékek rendje szoros kapcsolatban áll a tehetség kivá-
lasztódásának a lélekszám megszabta valószínűség törvényeivel.” 

Az utószó külső körülményekre hivatkozik, a negatívumok különös ér-
dekessége azonban az, hogy pozitívumokra, Bori alkotói módszerére fi-
gyelmeztetnek. Akkor ugyanis, amikor a szerző nehézségekre, az első mű 
esendőségére készíti fel az olvasót, befelé, miután inkább felfedező, mint 
rendező elme, örül az eléje tornyosuló akadályoknak. A megírandó mű 
első lendülete abból táplálkozik, hogy most valóban terra inkognita-nak 
kell nekivágnia. Ha ez azzal jár, hogy ítéletmondásra kényszerül, további 
szerencse. Bori ízig–vérig irodalomkritikus és nem irodalomtörténész, 
természetesnek tartja, hogy saját ítéletét, felelősségérzetét, egyéniségét a 
„helyi”, a „vajdasági” és az egyetemesebb magyar irodalom ellentmondá-
sainak szorításába kényszerítse. Itt, ebben a szorításban érzi elemében 
magát. Ez az a közeg, ez az a nézőpont, ahonnan a vajdasági esszé a ma-
gyarországi irodalomtörténelemmel vitába szállva számos új színére, je-
lentőségére és ízére mutatott rá nemcsak a Čot és nem is a Mátra, de egy-
részt a Triglav, másrészt a Mont Blanc magasságából vizsgált anyagnak. 
Ilyen szorításban mutatta ki Bori más alkalommal József Attila proletár 
költészetté általánosított verssorainak szürrealista sugárzását és Camus-
val rokonítható egzisztencializmusát, Radnóti korai költészetében a népi-
eskedő pózt, s kortárs költőknél, Juhász Ferencnél, Nagy Lászlónál, Pi-
linszkynél, Tandorinál, Weöres Sándornál stb. sok olyan új színfoltot, 
amelyre a magyar irodalomkritika nem figyelt fel, vagy szándékosan mel-
lőzött. A jugoszláviai magyar irodalomtörténet megírása közben is hason-
ló mércéket állított maga elé. Nem életrajzi adatok nomenklatúrájának 
összehasonlítására készült tehát, hanem ezúttal is kutató, ítéletmondó és 
igazságtevő szenvedéllyel látott a feladat megoldásához. Az idő 
kronológikus rendjének túl aggályos betartása helyett, fontosabbnak érez-
te az aktualizálható stílusrokonságok kimutatását, a jelenig megcsendíthe-
tő atmoszféra lelőhelyeinek feltárását. A Thomas Mann-i vízözön–teória 
mindig régebbi vízözönökhöz gyűrődző ősködébe se bonyolódott, a mese 
beindító elemeit a táj és a vidék meghatározásából merítette. Nem a ha-
gyományok kimerítő felsorolása, hanem elsősorban ezek esszenciális 
szubsztanciája érdekelte. 

A „táj” – kezdi Bori – a vajdasági magyar irodalom alapvető kérdései 
közül való, bár nem kétséges, nem tájélményről van szó csupán, hanem 
tájról mint egységről, amelyben az embernek szellemi, társadalmi, etno-
gráfiai szempontból sajátos, más vidékek, országrészek életéből különbö-
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ző vonásai alakultak ki, elannyira, hogy szellemi és gazdasági autonómiá-
ra is képes, melynek ismérvei közül nem egyet akár évszázadokra vissza-
felé nyomozva is felfedezhetünk. Nem a „vidék” kérdése ez csupán, ha-
nem több annál, s éppen ezért nem is fér teljes egészében a szellemi cent-
ralizmus és decentralizáció kérdéskörébe, hiszen a „vidéki irodalom” és a 
„tájirodalom” nem azonos fogalmak, még ha a magyar irodalmi szemlélet 
legtöbbször pusztán e relációkban mozog is, csupán Erdély esetét tartva 
kivételesnek, holott mind a szlovákiai, mind a vajdasági magyar irodalom 
végeredményben az erdélyinek a változataként fogható fel, s alapjában 
véve nem pusztán arról van szó, hogy az erdélyi, a szlovákiai és a vajda-
sági magyar irodalom „levágott tagokként” önálló életre kényszerült „ki-
sebbségek” irodalma, hanem olyanok is egyúttal, amelyek már 1920 előtt 
is önálló életre törekedtek, arculatuk megformálásán munkálkodtak, és a 
maguk sajátos világát felismerve, öntudatukkal is számot vetettek. 

A nyitány néhány akkordját idéztük, ami ezután következik azt a vaj-
dasági irodalom szellem–földrajzi határai kirajzolásának is mondhatnánk, 
de itt is beéri néhány markáns vonallal, s e rövid fészeképítő munka után 
azonnal a begyűjtött anyag szétosztásához lát. A felosztás módszerén le-
het vitatkozni, a mozdulat intenzitása azonban mindig meggyőző, Bori 
nemcsak felfedező, de életrehívó, életreperelő indulattal is rendelkezik. 
Számára elsősorban nem a tudományos elegancia, hanem a lényegre–
tapintás minél konkrétabb és minden további feltevéstől elhatárolható 
sarkítása a fontos. 

Irodalomtörténetének lényegi részét a vajdasági vidéki irodalommal 
kezdi. Ide a következő írókat sorolja: Milkó Izidor, Farkas Géza, Borsodi 
Lajos, Ambrus Balázs, Hamvas Emil, Kováts Antal, Radó Imre, Lovász 
Pál. A mozgalommal kapcsolatban megjegyzi: „írói csoport, amelynek 
tagjait nemcsak szemleletük, irodalomról alkotott felfogásuk és írói vilá-
guk alapján tudunk együtt, hanem azért is, mert valamennyiük pályája 
akkor kezdődött, amikor meg nem volt „vajdasági” irodalom, de akik 
mégis „vidéki” írók voltak – következésképp ők lettek az első „vajdasági” 
írók is, s mi több: pályájukon mindvégig kitartottak ifjúkori eszményeik 
mellett, azt az irodalmi folytonosságot képviselve, amelynek gyökerei 
jószerével nem a tízes évek magyar irodalmába, hanem a századvég ízlés-
világába kapaszkodtak. Nehezen nyugodtak bele, hogy „vajdasági” írók 
lettek 1919 után, világszemléletük az egységes magyar irodalom integri-
tásának tudatára épült, s bár legtöbbjük a pesti irodalomba valójában nem 
tudott betörni, szellemük egyértelműen Pest felé gravitált, s azokhoz a 
konzervativizmus patinájával befutott liberális élet- és szépségeszmé-
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nyekhez vonzódott, amelyeket a Nyugat nemzedéke valójában már a ki-
lencszázas években megsemmisített és illuzórikussá tett. S nem véletlen, 
hisz ezeknek az eszményeknek legjelesebb képviselője, Herczeg Ferenc, 
szintén vajdasági születésű volt. A vidéki értelmiségi társadalom ízlésvi-
lágának megfelelően a franciás és európai charme jegyében indultak, és 
ennek áldoztak működésük egész ideje alatt.” 

A felsorolt írók jelentőségét Bori a már amúgyis megkérdőjelezett pio-
nír szereptől eltekintve nem becsüli sokra. Még legfigyelemreméltóbbnak 
Radó Imre kísérletét tartja, aki kitartóan ostromolta a regény műfaját, s a 
társadalmi rajzot illetően neki voltak a legnagyobb ismeretei és ambíciói. 
A többiek munkássága inkább irodalmi torzó maradt. 

A fejlődés következő grádicsa a vajdasági avantgarde. Ez a fejezet Bo-
rit egyrészt szubjektíven is jobban érdekli, másrészt objektíven is na-
gyobb eredményeket hozott, Vajdaság irodalmi hőskorszakának is tekint-
hető. Az avantgarde katalizátort szerepe révén – bizonyítja Bori – egy 
vidéki mentalitású és színvonalú irodalom autonómmá, „vajdaságivá” 
vált, bekapcsolódott az európai mozgalomba, s a jugoszláv irodalom felé 
is ablakot nyitott, hiszen a vidékiesség nemzeti szempontúsága ellenében 
az avantgarde internacionalizmus nyomban felfedezte eszmei testvéreit a 
jugoszláv irodalom hasonló mozgalmaiban Újvidéktől Zágrábig. Az 
avantgarde jelentette meg az első folyóiratot, ennek hívei fogtak először 
komolyabban a könyvkiadás megszervezéséhez, ők voltak a legjobb tollú 
újságírók, az irodalom mind üzleti, mind művészeti, politikai vonatkozás-
ban egyaránt foglalkoztatta őket. Olyan írók tartoznak ide, mint Sinkó 
Ervin, aki költőnek, regényírónak, esztétának és irodalomtörténésznek 
egyaránt jelentős. (A Regény regénye című, a sztálinista kultúrpolitikát 
leleplező műve nemrégiben jelent meg új kiadásban a nyugatnémet 
könyvpiacon.) Aztán György Mátyás, aki parnasszista költőként indul, de 
Bartóknak ajánlott „Legény gajdol” című versének nyelvi és ritmikai 
megoldásában már az is kimutatható, s talán először éppen nála, hogy a 
magyar költészet Bartók „dallamát” igyekezett a maga nyelvére fordítani. 
Kár, hogy nyelvi teremtő ereje hamar csődöt mondott, költői tartalmai 
elsősorban kifejezésében szenvedtek vereséget, etimologizáló módszerrel, 
egy költői ősnyelv darabosságával dolgozott. Érdekesebb Láng Árpád 
dadaizmusa és Csuka Zoltán expresszionizmusa. Tamás István költői 
gesztusainak kihívó jellegében a napjainkban divatos közönséggyalázó 
vers előfutárjára bukkanunk. „Ó, undok olvasó kezdi egyik versét, s a 
folytatás sem kevésbé fenyegető; „ó ki adja kezembe a kést, hogy felvág-
jam a jóember hasát”. Bori széles összefüggésekben vizsgálja ezt a kor-
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szakot, megemlíti az avantgarde mozgalmi szárnyát is, Haraszti Sándort, 
Mikes Flórist és Somogyi Pált, végezetül az avantgarde harmadik hullá-
mában két ma is élő író avantgardista indulására figyelmeztet, Szirmai 
Károlyéra és Herceg Jánoséra. 

Mint már elöljáróban említettük, Borit nem igen béklyózza az időren-
diség. Bár irodalomtörténete tulajdonképpen csak az 1945-ig tartó időt 
tárgyalja, ott ahol úgy érzi, az anyag a jelenig nyúl, nyugodtan túllép a 
maga meghatározta kereten. így tesz Sinkó, Herceg és Szirmai esetében 
is. Ez a módszer megbontja ugyan a mű struktúrájának nyugalmát, 
ugyanakkor azonban új dinamikával tölti ki az így keletkezett időhasadé-
kokat. 

Az időben előre–hátra haladva érkezünk el az úgynevezett polgári iro-
dalomhoz, a Napló köréhez, úgy azonban, hogy közben ki se mozdultunk 
abból az egyidejűségből, amely az avantgarde kibontakozását is körülha-
tárolta. Az itt felsorolt írók közül kétségtelenül a legkiemelkedőbb 
Szenteleky Kornél, ö az avantgarde internacionalizmusával szemben a 
„couleur locale” fontosságát hangsúlyozza. „Nem az a fontos” – vallja 
Szenteleky – „hogy a történet Bácskában vagy Bánátban játszódjék le, 
hogy a környezet színei megfeleljenek az idevaló táj színeinek. A szellem 
a fontos. A szellem, amit az író a színeken túl megérez, amivel az író né-
mi közösséget érez ... A lényeg az, hogy igazi életet, igazi mát adjon az 
író. Az, aki egy bácskai faluban ábrándos, rokokós andalúziai történeteket 
ír, az ügyes írásművésszé nőheti ki magát, de nem lehet igazi mai író. Az 
igazi írónak élnie kell a mában. Bele kell kapaszkodnia az idő, a talaj, a 
tények, a társadalmi adottságok pozitívumába .. . Írástudók vagyunk, a 
holnap elhivatott építői. S akkor nem szabad megtagadni a földet, az időt, 
amelyben építeni kötelességünk . . .” 

Ezzel a szemlélettel száll szembe Vicinális irodalom című vitacikké-
ben a polgári irodalom másik jelentős képviselője, Havas Emil. Szerinte 
Vajdaságnak elkülöníthető sajátos lelke nincs. Szenteleky a helyi színek 
elméletét az írói elkötelezettség szemszögéből nézte, s többek között 
Reymontra és Knut Hamsunra hivatkozott. Havas Emil az írói „anyag” 
szemszögéből kételkedett gyakorlati megvalósíthatóságában. A tér és sík-
váltó irodalom jelenének bi- és multilokalitású transfigurációiból vissza-
pillantva Szenteleky érvelése és a köré fonódó vitaanyag naivnak vagy 
legalábbis túl leegyszerűsítettnek látszik, produktivitásra serkentő iroda-
lomszervező ereje azonban elvitathatatlan, s olyan intenzitású, amely nél-
kül a húszas–harmincas évek vajdasági irodalmának tárgyalása elképzel-
hetetlen. Egyébként Szenteleky kezdeményezésére indul a Kalangya is, 
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amely a különböző irodalmi táborokat kívánta egyesíteni. A Kalangya a 
Szenteleky hirdette kiegyenlítődés és összefogás jegyében készült, első-
sorban a vajdasági magyar irodalom szemléje akart lenni, gondosan fi-
gyelte a kisebbségi sors hozta politikai és kulturális kérdéseket, ugyanak-
kor mind a magyarországi irodalom, mind pedig a jugoszláviai irodalom 
felé nyílt érdeklődéssel közeledett, s talán csak világirodalmi érdeklődé-
sének fokozatos csappanása jelezte a mindinkább beszűkülő és válságok-
kal küzdő szellemiség görcsét. A folyóirat, Bori elemzése szerint, három 
jelentősebb alakulási szakaszon ment át. Az elsőre a Szenteleky–Csuka 
féle koncepció nyomta rá bélyegét, s itt a Kalangya még a Vajdasági írás 
folytatásaként jelent meg. A második szakasz a harmincas évek dereká-
nak anyagi és szellemi hullámvölgyével kezdődött, majd abban a politikai 
légkörben folytatódott, amelyet döntően a magyar–jugoszláv viszony egy 
enyhültebb periódusának vonásai befolyásoltak. Ezt a korszakot a ma-
gyarországi írók műveinek szereplése is meghatározta, majd pedig az er-
délyiek feltűnése. A harmadik szakasz a visszacsatolás idejére esik, ami-
kor is a „kisebbségi” szemléletet a vajdasági regionalizmus váltja fel, a 
„délvidékiség” hangoztatása és képviselete. A Kalangya köré felzárkózó 
új nevek: Börcsök Erzsébet, aki elbeszéléseiben és Eszter című asszony-
regényében a vajdasági társadalmi regény időszerű problémáinak megol-
dására vállalkozott, és Darvas Gábor, a háború regényírója. Ide zárkóznak 
fel a népiesek is, továbbá két jelentős név: Kázmér Ernő és Majtényi Mi-
hály. Kázmér Ernő Csehszlovákiából érkezett Jugoszláviába, s mint euró-
pai szellemű literátor kiváló esszékben ismertette különösen a XX. száza-
di magyar irodalom történetének néhány jelentős alakja, mint pl. Nagy 
Lajos és Kassák művészetét. Ez utóbbiakról rajzolt portrék érvénye máig 
is csorbítatlan. A másik Majtényi Mihály, ma is élő és alkotó író, regénye-
ivel, novelláival és mint emlékező irodalomtörténész írta be nevét a vaj-
dasági irodalomba. 

Vajdaság szocialista irodalmával külön fejezetben foglalkozik Bori. 
Ennek a fejezetnek legmarkánsabb személyisége Gál László, a harcos 
költő és publicista, akinek irodalmi oeuvre-je leginkább Gábor Andorra 
emlékeztet. 

Nagy vonalakban ez Bori vajdasági magyar irodalomtörténetének lib-
rettója. A nevek és mozgalmak köré fonódó, műveket értelmező és bíráló 
anyag minőségi meghatározása természetesen részletesebb elemzést kí-
ván. Helyszűke miatt be kell érni néhány konklúzióval. Az első: a szerző 
neveket és mozgalmakat felderítő működése. Ezt, a legmarkánsabb nevek 
kiemelésével, Bori terminológiájába ágyazottan igyekeztünk az anyagot 



 

131 

kevésbé, vagy egyáltalán nem ismerő nyugati olvasó felé közvetíteni. 
További konklúziók Bori kutatói módszerének két sarkalatos tulajdonsá-
gának felismeréséből meríthetők. Az első, Szekfű Gyuláéhoz hasonlítha-
tó, bátorsága, amellyel sohasem tér ki válságos időszakok újraelemzésé-
nek feladata elől, a második a vizsgált nevekkel szembeni teljes elfogulat-
lansága. Bori mindenkor a mű felől közeledik a névhez és sohasem meg-
fordítva. Ez kivételes tulajdonság, különösen ha napjaink agyonpolitizált 
és elfogultságokkal terhes irodalomtörténeti gyakorlatával állítjuk szem-
be. Sugárzását és elevenségét, mint ahogy már említettük, a vajdasági 
magyar irodalmi élet kortársi lüktetéséből meríti, amelynek sajátossága és 
légköre egy régi olvasmány–emléket asszociál: Molnár Ferenc Liliomá-
ban Muskát így jellemzi Liliomot: „Nem vagy te tisztességes ember, mű-
vész vagy te.” Az olvasmány–emlék nemcsak tréfát, de aktualizálható 
csattanót is rejt magában. Ha igaz az, hogy Keleten, a népi demokráciák-
ban és a Szovjetunióban a művész valamivel az emberszabású felett le-
beg, kissé próféta, kissé messiás, itt Nyugaton valamivel az emberszabású 
alá, Liliom mutatványos bódéjába, a késdobálók közé degradálódott. Ta-
lán Jugoszlávia ma az egyetlen ország, ahol a magyar művészt egészséges 
alkotói légkör veszi körül, ennek a búrája alatt írta Bori rendhagyó iroda-
lomtörténetét, amelyet inkább ragyogó esszének neveznék. Eredményei a 
szerző szorgalmát és képességeit dicsérik, de ezentúl Jugoszlávia szabad 
alkotói atmoszférájáról is bizonyságot tesznek. Ez az a többlet, amely a 
mese derűs tanulsága. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Trézia karjain29 

C. A. Macartney: Maria Theresa and The House of Austria. „Men and 
their Times”. London, 1969, 168 l. 
 
FORMÁS a fiatalasszony. Dicséretes a küllem, főleg bécsi gusztusnak, 
hamvas a bőre, kék a szeme, arany szál a haja, formás a keze, lába, kecses 
a járás, szíves a modor, könnyen lobban, hamar békül. De még dicsérete-
sebb maga a fizikum. Vasból van. Mint a régi fajta parasztasszony, aki 
félreteszi a kapát, hogy szüljön a kukoricás szélén, tizenkilenc év alatt baj 
nélkül kipottyantott tizenhat gyermeket s azokból – ritka csuda akkor – 
megmaradt tizenegy. Állapotosán virradatig táncol, átöltözik reggeli mi-
sére, aztán hozzálát az államügyeknek. A Habsburg ház történetében neki 
és Ferenc Józsefnek volt a legjobb egészsége. 

Józan esze is neki volt a legtöbb. Amire ugyancsak rászorult, mert ké-
születlenül csöppent a hatalomba. Császári apja, VI. Károly, a mániákus 
vadász és tékozló vigasság–ínyenc, ha nincs éppen szarvasbőgésen vagy 
az istállóban, lipicai lóprimadonnái közt vagy sárkányröpítő masinákat 
csodálva a házi operájában, kizárólag a dinasztikus öröklés szervezésével 
foglalkozott, mint valami lankadatlan trónbiztosítási világügynök. Még-
sem neveltette uralkodónak a lányát. Igaz, hogy hiába is tömték volna 
pedáns tudorok állambölcseleti zabkásával. Imakönyvön kívül Mária Te-
réziát nem érdekelte más könyv. Mulasztását legidősebb fia később kama-
tostul bepótolta; II. Józsefnek, saját kárára egyéb se kellett, mint ideoló-
gia, ideológia és még több ideológia. 

Posszeszív feleség, féltékenyen szerelmes az urába és vigasztalhatatlan 
özvegy a férfi elég korai halála után. Érzésével csak egyetérthetünk. Haj-
lékony, vidám, jóképű, eszes férfi és ragyogó üzletember volt a férj, 
Lotharingiai Ferenc herceg, Budavár egyik vissza vívójának az unokája. 
De a nacionalizmus már a dinasztikus házasságok idejében is ott rág a 
népek lelkén. Mivel bajok özönével kezdődött Mária Terézia uralma, a 
németajkú alattvalók eleinte attól tartottak, hogy az importált férj titokban 
összejátszik fajtájával, a gonosz franciákkal, még feleségét is ráveszi, 
hogy jussából engedve, kiszolgálja őket. Holott Ferenc egészen másra 
beszélte rá. Arra, hogy szeresse a magyarokat, akikbe ő rögtön beleszere-
tett. 

                                                           
29 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 4. számában. 
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Tizenötödik gyermekük, Mária Antónia később egybekelt a francia ki-
rállyal. Akkor meg épp megfordítva tört ki a gyanakvás a dinasztikus be-
hozatal ellen. Vajon miféle rosszban sántikál az idegen asszony, 
l'Autrichienne, mivel s hogyan akar kárt tenni a francia népben? A két 
gyanúsítás közül jó ideig ez sem volt jogosult, de a forradalom alatt iga-
zolta az inváziós kísérlet. Vérpadon oszlatták el a gyanút, lenyakazott 
idegentől már nem kellett tartani. 

SZÉTSZÓRT, szervezetlen, eladósodott birtokhalmaz volt Mária Te-
rézia öröksége. A rendek külön–külön intézték tartományok és országok 
dolgát a perszonálunió laza abroncsában és rendi életen a trónelődök alatt 
főleg a megkövesedett főúri érdekek kétirányú védelme értendő: fölfelé 
legalább annyira, mint lefelé. Elméletileg Isten kegyelméből mindenható 
a császár, tetszésétől függ népeinek a sorsa, a valóságban e tohonya ab-
szolutizmus mögött nincs se képzett hivatalnoki gárda, se állandó hadse-
reg, se gazdag polgárság. A birodalom: politikai káosz, gazdasága visz-
szamaradt, műveltsége birtokrészenként égbekiáltón elütő. Legbecsesebb 
részét, amely fejlett is, meg német is volt, Sziléziát rögtön elszakította II. 
Frigyes, porosz király. Féltucat kisebb–nagyobb vadásszal megindult a 
hajtás a könnyű prédára. Tapasztalatlan, fiatal nő ül a trónon, nosza most 
kell széttépni a Habsburg örökséget! 

Ha túlélte is a körvadászatot, Mária Teréziának évtizedekig traumája a 
megalázó kezdet, makacs rögeszméje a visszaszerzendő Szilézia, mind-
végig obszessziója II. Frigyes. Macartney többször említi az életrajzban, 
hogy amikor végre lélegzethez jutott, azért vitte keresztül a fáradhatatlan 
Haugwitz segítségével nagy államreformját az osztrák örökös tartomá-
nyok és Csehország területén, mert visszavágásra készült, a második me-
netben már ő akart felül maradni egy modernizált birodalom ütőképes 
haderejével. Tanulni egyébként a legtöbbet éppen az ütésre kiszemelt rab-
lótól, Poroszországtól lehetett. A reform után (év szerint 1749-től) Auszt-
ria és Csehország rendi önkormányzata lassan elsorvadt, az arisztokrácia 
átváltozott rangos–címeres főhivatalnoki körré. Állami életről, akármi-
lyen tökéletlen és nehézkes a központosító szervezet, csak Mária Terézia 
óta lehet beszélni a Habsburg birodalomban. Vonzó erényei és megbo-
csátható hibái – női erények és hibák – már az első tíz évben kiderültek; a 
feladatokat, még a hadseregben is gyakran tisztábban látta a férfiaknál, de 
a kivitelezésnél a tehetségesek mellett váltig ragaszkodott azokhoz a te-
hetségtelenekhez, akiknek a hűsége meghatotta. 

Nyolc évi hadviselésben olyan jól átvészelte az örökösödési válságot, 
hogy másfél száz esztendeig nem esik többé szó Középeurópa feldarabo-
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lásáról. Szerencséje is volt; Haugwitz, a nagy újjászervező mellé utóbb 
megnyerte Kaunitz, a nagyeszű diplomata segítségét. Sorozatos sakkhú-
zásokkal létrejött a renversement des alliances, magyarán a párváltás. 
Franciaország, a volt ellenfél átállt Frigyes oldaláról Mária Terézia és 
Katalin cárnő mellé. Mivel Versaillesban szobafestéstől hadüzenetig min-
denre kihatón Pompadour asszonyé a király által kimondott utolsó szó, a 
háborút tulajdonképpen három szoknya főzte ki egy homoszexuális férfi 
ellen. Ezúttal a porosz király került hajtásba. Többször is úgy festett, hogy 
elterül a farkas, aztán sántikálva, vérezve, vicsorítva megint talpra szö-
kött. Hosszú háború minden igazi háború, az volt ez is, hét évig tartott, a 
villámháború csak félbehagyott háború. 

Mint Viktória, a ma már legendás angol királynő, kezdeti népszerűt-
lenség után Mária Terézia öreg korában, özvegyen dicsőült meg. Rá is 
szolgált. Gondolkodásában hovatovább beállt a renversement des interets, 
amit meg értékrendi helycserének fordíthatunk, megszabadult fő 
obszessziójától és Szilézia visszaszerzése helyett a végén már jobban ér-
dekelte a parasztsors, terhük rendezése az Urbáriumokban, akárhogy ka-
pálództak ellene a földesurak. Fiatalon úgy vélte, hogy az ő ügye a nép 
ügye is, írja Macartney, utolsó tizenöt évében, az 1764-es, második nagy 
reformtól kezdve a nép ügye lett az ő ügye. Népboldogító, forradalmár 
fiával azonban sohasem értett egyet. Dada volt, nem kékharisnya. A kora-
beli Angliához mérve, a tarka birodalom még modernizáltan is visszama-
radt, atyáskodó politikai test, nincs parlamentje, nincs politikai sajtója – 
de van cenzúra! – nincsenek miniszteri tárcák, nincs miniszteri ügyvitel, a 
protestánsok babiloni fogságukat emlegetik. Ha viszont ahhoz mérjük, 
amit elspanyolosodott apjától örökölt és rögtön majdnem elvesztett, fan-
tasztikus a változás. Erőszak nélkül érte el, népei növekvő egyetértésével. 
Fia vaskalapos uralma után, a francia forradalmi háborúk orkánjában kora 
már–már regebeli aranykor a visszasóvárgó szemben: 

 
Trézia karjain 
Köztünk Perikles napjai nyíltanak; 
Saturnus áldott lelke jött fel, 
S vérbe merült mezeinkre szállott... 

 
Macartney átlát a hibáin, tisztában van a bigott asszony korlátaival. 

Utóvégre ha tűrte is a protestánsokat, szíve mélyéig tévelygő eretnekek-
nek tartotta, zsidókat nem engedett Bécsbe telepedni, vonakodva törölte el 
a kínvallatást a bíráskodásban és noha csakugyan jószívű volt, ő vetette 
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vissza Mikes hazatérési kérelmét. De tisztában van természetes eszével, 
sugárzó személyiségével és kimagasló uralkodói képességeivel is. Még a 
lengyel- országi osztozásban sem marasztalja el egészen. Öröklött terüle-
teit Mária Terézia védeni akarta, azokat tíz körömmel, akár népei utolsó 
csepp véréig, de sohasem voltak gyarapító becsvágyai. Elle pleurait 
toujours et elle prenait tourjours, mondta rá csúfondárosan Frigyes, a 
másik daraboló, (Katalin volt a harmadik), de ha Terézia nem is akart 
kimaradni a becstelen osztozásból – nehezen tehette volna bárki a trónon 
–, tudta, hogy bűn, amit tesznek hármasban, egyszer még meglakol érte a 
monarchia. 

KÖZELRŐL a magyar olvasót három kérdés érinti a monográfiában. 
Első a legendás pozsonyi Vitam et sanguinem felajánlás. Bécsnek volt oka 
tartani a magyaroktól; Bocskai, az elpártolt protestáns földesúr, Bethlen 
Gábor, a Habsburg–ellenes protestáns világszövetség tagja, Thököly, a 
protestáns fölkelő vezér csupa intelem a múltból, hogy kiszámíthatatlan: 
merre, kire fordul kezükben a kard. De a katolikus oldal se megbízhatóbb, 
gyanús volt Zrínyi, a költő, testvéröccsét kivégezték felségárulásért, öccse 
lányát bebörtönözték, a lány fia, II. Rákóczi Ferenc ellen kimerítő háborút 
viseltek. Érthető, hogy az udvar még a kritikus hónapokban, betörő ha-
dakkal a nyakán sem akart fegyveres segítségükhöz folyamodni. Mária 
Terézia viszont, valószínűleg a férj biztatására vállalta a kockázatot. Va-
lóság és legenda nem fedi egymást pontosan; az ifjú királynő előre meg-
tanácskozta a drámai jelenetet néhány főúrral, akik a döntő percben úgy 
működtek, mint a színházi tapsvezérek, a rendek viszont kardrántás előtt 
is, után is keményen alkudoztak. József később azt állította, hogy a mama 
a jelenetnél jól belecsípett a fenekébe, mire ő szívettépőn rázendített, de 
páratlan csodabébi lehetett a féléves csecsemő, ha emlékezetében maradt 
az anyai csípés. 

A magyarok viselkedése becsületesebb volt, mint akár a felsőausztriai 
német, akár a prágai cseh–német uraké. Azok rögtön cserbenhagyták a 
védtelen uralkodót, majd sietve meghunyászkodtak, amikor fordult a sze-
rencse. 

 
Hat nagy királyok fegyvere omla rád, 
Tüzláng borítá Ausztria tájait, 
S nem volt, ki terhed Herkulesként  
Tartsa: egész birodalmad ingott. 
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Igazat mond versében Berzsenyi, a trónt magyarjai mentették meg. 
Mivel asszony volt Mária Terézia, a jótettért hálával fizetett, nem bosszú-
val, ahogy általában férfiember szokott. 

Könnyen vivátoztak az urak Pozsonyban, – szokás mondani: parasztja-
ik vérét ajánlották fel. Csakhogy parasztjai vérével rabolt II. Frigyes is a 
hadjáratban, parasztjai vérét hullatta, hátába szegődve a sunyi bajor vá-
lasztófejedelem. S a szász választó. Meg a francia király. S talán bizony 
nem parasztok vérével akart visszafizetni az első világháborúban egy régi 
vereségért a francia demokrácia, amely nem hordott se tigrisbőrt, se frin-
giát? A magyar nemesek Pozsonyban azok vérét kínálták fel, akikét a 
történelemben mindenki más is, nem voltak se jobbak, se rosszabbak a 
többinél. Hozzátéve, hogy a tábornokok közül egyik–másik, például Ná-
dasdy Ferenc gróf a korhoz viszonyítva emberségesen bánt a közkatonák-
kal. 

A második kérdés Magyarország gyarmatosítása. Macartney kereken 
kimondja, hogy eleinte nem állt Mária Terézia szándékában. A Haugwitz 
féle nagy államreform előfeltétele a nemesi teherviselés volt, hiszen köz-
pontosított kormányzáshoz és állandó hadsereghez tetemesen növelt álla-
mi jövedelem kellett. A kettő együtt jóval több pénzbe került, mint Károly 
összes vadászata, spanyol lovardája, maskarabálja, olasz operája s temp-
lomépítése. Magyarországra, kíméletből a nemesek iránt, nem terjedt ki 
az első átszervezés. De az udvar gondolkodását elárulja Kaunitz, a kan-
cellár egyik később kelt levele. Cseh–német mágnás és földesúr volt a 
kancellár, más szóval: adózó. Hogy a nemesek hatalma milyen veszélyes 
a birodalomra, milyen káros a rendi uralom, szól a levél a királynőhöz, 
bizonyítja Magyarország és Erdély. A királynő viszont a szép szó híve 
volt s nagyban remélte, hogy az 1764-es országgyűlésen a magyar nemes-
ség is beadja derekát az új rendszernek. Teljes csalódással végződött ural-
kodó és nemzet szembesülése; a rendek egy tapodtat sem engedtek az 
adómentesség dolgában. Keservesen megfizetett érte az ország. Eredetileg 
senkise gondolt gyarmatosításra, csupán az osztrák és cseh rendek adó-
kényszere után alakult ki a kívánalom, e kívánalomból az elv, az elvből a 
gyakorlat, hogy a birodalom adómentes fele legyen olcsó nyersanyag és 
élelemszállító forrás, szállítson a védővám alatt fölserkenő iparoknak a 
nyugati részeken, ha meg éppen nincs szükség rá, fulladjon a zsírjába. 
Kár ördögi szándékot szimatolni az eljárásban, csak könyörtelenül racio-
nális volt. Szabad folyást a királynő e gazdaságpolitikának 1764. után 
engedett, amikor szétfoszlottak a reményei. De a büntető export tilalma-
kért, megnyomorító vámrendszerért, kártevő s önkényes árszabásért, szó-
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val a gyarmati helyzetért elsősorban maga a nemzet felelős, azok a kivált-
ságosai, akik adómentességük makacs védelmével a bécsi Kamara kezére 
játszottak, nem beszélve a legfelső kormánykörökben működő osztrák és 
cseh–német főurakról, akik mind adófizetők voltak. Persze nincsen olyan 
rossz mérleg, amelyben ne lenne néhány tétel nyereség is, a mienkben 
Haydn eszterházi muzsikálása, Kracker egri, Maulbertsch dunántúli fal-
képei s az egyház keretében meginduló, európai szintű történelemkutatás. 

A harmadik kérdés a germanizálás. Mária Terézia bécsies táj szólásban 
beszélt, alig konyított a német helyesíráshoz, gyermekeivel franciául leve-
lezett, olaszul hallgatott operát. Akkoriban még csak nem is bimbózott 
Középeurópa tízfelé szóró nyelvi nacionalizmusa. Tisztán észokokból, 
államérdekből németesítő a királynő iskolapolitikája. Ahhoz, hogy a 
többnyelvű birodalomban, óriási szintkülönbségek ellenére akár zökke-
nőkkel is egyáltalában működjék a papírfogyasztó bürokrácia, szükség 
volt valami közös nyelvre. Mivel a német a legfejlettebb (bár korántsem 
annyira, mint az angol, francia, olasz és spanyol), az lett hivatalossá. 
Megindult kötelező oktatása minden fokon. Napjainkban is van ehhez 
hasonló „köznyelv”: valamennyi repülő pilóta tud angolul, kell, hogy tud-
jon. A rendszer se nem tagadta az asszimilálást úgy, mint a fajtisztaságon 
őrködő hitlerizmus, se nem erőszakolta úgy, mint Bismarck fiókái. Etatis-
ta germanizálás folyt, érzelmi töltet nélkül. De az iparilag fejlett Csehor-
szágban és a katonai igazgatás alatt álló határőr vidéken nagyobb volt a 
német nyelv uralma, mint a Peleskei Nótárius házatáján. Persze az udvar 
titkon remélte, hogy a magyarok kényszer nélkül is levetkőzik barbár be-
szédjüket, idő s türelem kérdése a német győzelem. E távoli cél szolgála-
tára szánták a magyar Kancellárián szerkesztett Ratio Educationist. 

Később birodalom–szerte úgy járt a rendszer, mint a huszadik század-
ban az angol és francia gyarmatosítók. Népek az iskolában nemcsak nyel-
vet tanulnak, hanem gondolkozni is. Kétélű az oktatás haszna. A szegény 
cseh paraszt szívesen adta fiát német iskolába, hogy jobb sorsra jusson az 
apjánál, a fia viszont vagy a fiú fia németül Herder könyveit olvasta s e 
könyvekben serkentő eszméket a százszor szent, elidegeníthetetlen Néplé-
lekről. Mária Terézia közoktatási politikája hintette el a nacionalizmus 
első magvait az alattvalókban. Ráadásul Szilézia elvesztése által meg-
gyengült az uralkodó nyelv népi alapja, mert leapadt a művelt és gazdasá-
gilag erős németajkú lakosság. Dialektikusán nézve, II. Frigyes nem gya-
nított, nagy szívességet tett a monarchia nemzetiségeinek, ha nem is rög-
tön. Lehet, hogy prófétikus volt Mária Terézia makacs gyűlölete, Szilézi-
át, a nyelvét, bányáit, misztikus barokk költőit meg kellett volna tartani! 
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Macartney az angolszász világ legnagyobb élő középeurópai szakte-
kintélye. Ironikusan megértő mosollyal, könnyen kiigazodik az utódál-
lamok fatornyai körül civakodó, helyi történészek munkáiban, még csak 
rá se szorul tolmácsra, fordításra. Melléktermék a Mária Teréziáról szóló 
pompás kis életrajz, tele csöndes humorral, belátással és fitogtatás nélkül 
kezelt, félelmes részletező tudással. Melléktermék, mert utólagos beveze-
tőnek írta a magnum opus: The Habsburg Empire elé, amely 1790. és 
1918. között boncolja roppant arányban a birodalom további sorsát. Szer-
zőnk elég nagy személyiség ahhoz, hogy elfogult legyen. Amennyire sze-
retetébe férkőzött a királynő, különösen az öregedő, annyira idegenkedik 
a fiától, II. Józseftől. Hát az anyja dadaszívét csakugyan nem örökölte, 
kősó volt a kebelében. Eszménynek pedig a család ellenségét, Frigyest 
választotta. Aki, mint emlékszünk, belemart a fiatal anyába. Aki viszont 
miatta csípett a bámulatos memóriájú csecsemő fenekébe. 
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Ősze András műveiből 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vágy birodalma – USA, 1965, bronz 
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Vágy és cél – USA, 1964, bronz 
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Anya és gyermeke – Peru, 1963–64, fa 
 
 
 
 
 
 
 

Pogány pap – Peru, 1961, bronz 
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KÖRÖSI–KRIZSÁN SÁNDOR 
Hamisítatlan okiratok – hamis magyarázatok30 

(Észrevételek egy párttörténeti dokumentumgyűjteményhez) 
A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban 
és polgárháborúban, I–II, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1967–1968, 
586 és 820 lap. 
 
A bolsevikok uralomra jutásának 50. évfordulójával és az idei Lenin–
évvel kapcsolatban Budapesten és Moszkvában magyar, illetve orosz 
nyelven két vaskos kötetben dokumentumgyűjteményt adtak ki. Az ok-
mánygyűjteményt különlegesen érdekessé teszi az, hogy tárgyilagosabb 
és teljesebb minden eddigi hasonló kiadványnál, bár magyarázataiban 
még mindig meghamisítja a történelmi igazságot a moszkvai szempontok 
szerint. Az összesen 1400 oldal terjedelmű gyűjtemény magyar kiadásá-
nak mindkét kötete csupán kétezerötszáz példányban, tehát igen szűk ol-
vasótáborra számítva jelent meg. Mind a két kötetet neves magyar és 
szovjet párttörténészekből alakított szerkesztőbizottság állította össze 
több évi kutató és előkészítő munka után. A gyűjtemény két kötetében 
összesen 731 dokumentumot közölnek, az előszó szerint a témához kap-
csolódó többezer dokumentum közül, amelyeket a szovjet és a magyar 
levéltárakon kívül Bécsben és Prágában kutattak fel. Az előszó szovjet és 
magyar írói mégis hangsúlyozzák: „Az egykori oroszországi magyar in-
ternacionalista alakulatok és pártszervezetek dokumentumai csak töredé-
kesen maradtak fenn, felkutatásuk és összegyűjtésük még nem nevezhető 
befejezettnek. Gyűjteményünkbe a feltárt anyagok egy kis töredékét, a 
legjellemzőbbeket vettük fel, amelyek betekintést engednek az oroszor-
szági magyar internacionalista hadifoglyok politikai mozgalmának, kato-
nai tevékenységének történetébe anélkül, hogy forrásközlésünk a témát 
részleteiben kimerítené. A közölt dokumentumok nagy része eddig a ku-
tatók előtt is ismeretlen volt...” 

Az első kötet a szocialista, kommunista hadifoglyok szervezeteinek 
megalakulásával és tevékenységével foglalkozik 1917 februártól 1921 
végéig. A második kötet az elsőnek szerves folytatása és a Vörös Gárda, a 
Vörös Hadsereg, meg a belvédelem ama internacionalista egységeinek 
szervezését, harci tevékenységét mutatja be 1918 januárjától a polgárhá-
ború befejezéséig, amelyekben jelentősebb számban szolgáltak magyarok. 

                                                           
30 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 4. számában. 
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Az okiratgyűjtemény első kötete Lenin és Kun Béla kikent–kifent arc-
képével és az előszó után Lenin híres 1917 áprilisi téziseivel kezdődik, 
amelyekben a következő követelések is szerepeltek: 

„A rendőrség, a hadsereg és a hivatalnoki kar megszüntetése. Valam-
ennyi hivatalnoknak, akiket egytől egyig választani kell és akiknek bár-
mikor leválthatóknak kell lenniük, egy jó munkás átlagos bérét meg nem 
haladó díjazása... A földdel való rendelkezés joga a béres- és parasztkül-
döttek helyi szovjetjeit illeti meg... Közvetlen feladatunk nem a szocia-
lizmus „bevezetése”, hanem csak a javak társadalmi termelésének és el-
osztásának a munkásküldöttek szovjetjei által történő ellenőrzésére való 
áttérés.” 

Így a terjedelmes gyűjtemény szerkesztői bizonyára akaratlanul emlé-
keztettek a Lenin–év küszöbén arra, mennyire ebek harmincadjára jutot-
tak a nevezetes áprilisi tézisek követelései. De nyilván azt akarták elhitet-
ni, hogy az áprilisi tézisek vonzottak egyre több és több hadifoglyot a 
bolsevikokhoz és a Vörös Gárdába, majd a Vörös Hadseregbe. Pedig 
hány hadifogoly tudott annakidején Lenin áprilisi téziseiről egyáltalán? 

A 2. számú dokumentum Kun Bélának az Orosz Szociál–Demokrata 
Munkáspárt tomszki bizottságához 1917 április 25.-én intézett üdvözlő 
levele. Ezután az I. kötet még 271 politikai vonatkozású okmányt közöl 
az összesen 751 közül, míg a többi 458-at a katonai jellegű II. kötet fog-
lalja magában. Akad közöttük nem egy, amely nemcsak történészek szá-
mára érdekes. 

Mint 1918–19-ben a külföldi kommunisták tomszki illegális csoportjá-
nak vezetője, majd a magyar kommunista párttagok szibériai területi iro-
dájának és 1920 szeptemberétől 1921 március végéig moszkvai központi 
irodájának titkára magam is részt vettem a gyűjteményben közölt több 
dokumentum megfogalmazásában, sőt egyeseket – mint például a 244. és 
a 246. okiratot a moszkvai Központi Iroda 1920 folyamán végzett munká-
járól, illetve a Központi Iroda Kun Béla elnökletével 1921 február 6.-án 
tartott ülésének jegyzőkönyvét egyedül én írtam. Jól ismertem továbbá 
annakidején a gyűjtemény I. kötetében közölt iratok többségét. Ennélfog-
va meg tudom állapítani, hogy a gyűjtemény szerkesztői nem állítanak 
valótlant, amikor előszavukban ezt mondják: 

„Az iratok kiválogatása során ügyeltünk a megbízhatóságra és a szö-
veghűségre. Ha a szöveg több változatban állt rendelkezésre, mindig egy 
eredetit vagy a hitelesített másolatot választottuk ... A dokumentumok egy 
részét kivonatosan közöljük. Ezekből csak olyan szövegrészeket hagytunk 
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ki, amelyek kívül esnek a gyűjtemény tematikájának a keretein vagy a 
gyűjteményben szereplő más anyagok tartalmát ismétlik.” 

Hát igen, el kell ismerni, hogy „A magyar internacionalisták a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban” című műben 
közölt iratokat nem hamisították meg. Már ez is jelentős lépés a kommu-
nista történetírás hitelének helyreállítása felé. 

Ám ha a kommunista párttörténészek a közzétett okiratokból ez alka-
lommal a múltbeli gyakorlattal szakítva, már nem törölték is azok neveit, 
akiknek szerepét a sztálinizmus kisemmizésre ítélte, (pl. Trockijt való-
sággal rehabilitálják azzal, hogy nevével 8 dokumentumot közölnek, köz-
tük az orenburgi magyar kommunisták 1920 április 27.-Í határozatát, 
amely Leninnel együtt Trockijt is éltette) a maguk írta szövegben, a meg-
jegyzésekben és a függelékekben nem hagyták abba egészen a történelmi 
tények kisebb– nagyobb elferdítését. Például, amíg a II. kötet végén kö-
zölt „Névmutató” Kun Béla, Karikás Frigyes, a legendás hírű Gavró La-
jos és több más magyar kommunista vázlatos életrajzában szemérmesen 
megjegyzi, hogy – úgymond a „törvénysértések áldozata” lett, a Sztálin 
által kivégeztetett szovjet vezetők esetében még ezt is elhallgatja. 
Bucharinról, Tuhacsevszkijről és társaikról egy szóval sem említi a 
„Névmutató”, hogy a „törvénysértések áldozatai” lettek, sőt Trockij sor-
sáról is csupán ennyit mond: „1927-ben kizárják az Orosz Kommunista 
bolsevik Párt tagjai közül, 1929-ben külföldre száműzik.” 

Ennél is többet árt az egyébként elismerésre méltó munkának, hogy a 
szerzők néha nevetségesen „hozzáköltenek” az életrajzokhoz, amikor ada-
taik hiányosak. íme, két példa: 

Radó Ödön egykori szibériai magyar partizán életrajzát a „Névmutató” 
így fejezi be: „1921-ben illegális pártmunkára előbb Magyarországra, 
majd Romániába utazik. Részt vesz a Kommunisták Romániai Pártja 
szervezésében és vezetésében. 1922 júliusában letartóztatják és a jilavai 
katonai börtönbe zárják, ahol az elszenvedett kínzások következtében 
meghal.” Nos, 1922–23-ban együtt ültem Radóval a Bukaresttől délre 
fekvő hírhedt jilavai földalatti erődbörtönben, mint az általunk létrehozott 
illegális kommunista szervezet egyik vezetője. Egyikünket sem kínozták, 
mert akkoriban a bukaresti polgári–baloldali sajtó annyira szabad volt, 
hogy ki tudta pellengérezni a Siguranca minden kilengését. Ennek ellené-
re Radó – amint nekünk Jilaván elmondta – a szokásos pofonok és fenye-
getések után a maga tevékenységéről önként bevallott mindent, abban a 
reményben, hogy Moszkvában maradt befolyásos orosz felesége amúgyis 
nemsokára kicserélteti. Ezt később, amikor nyilvánvaló lett, hogy a hama-
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ros kicserélés valószínűtlen és ő kaphatja a legmagasabb büntetést, meg-
bánta és fejébe vette, hogy megszökik. Az erődbörtön rokonszenvező 
katonaorvosával elintézte, hogy az utalja be őt mint tüdőbajost a bukaresti 
hadbírósági kórházba. Ott aztán későbbi értesüléseim szerint – nemsokára 
eltették láb alól, hogy megkaparintsák értékes holmiját: finom ruhanemű-
jét és ékszereit, amelyeket „leplezésül” szerzett be, mivel egy nagykeres-
kedelmi vállalat (elsősorban temetkezési kellékek!) igazgatójaként szere-
pelt. Mindezt a történelmi igazság érdekében tartottam szükségesnek el-
mondani – a kegyeletsértés szándéka nélkül. 

A költött megdicsőítés másik példáját Brandeisz Emilnek a „Névmuta-
tó”- ban vázolt életrajza szolgáltatja. Amint a II. kötet 513. oldalán közölt 
676. számú dokumentum vitathatatlanul bizonyítja („A Forradalom Szov-
jet Állami Múzeumában” őrzik az eredetijét!), Brandeisz „segédem”, il-
letve helyettesem volt 1920 első hónapjaiban, amikor Tomszkban az álta-
lam szervezett nemzetközi zászlóalj katonai–politikai biztosa voltam. 
Ezért figyelemmel kísértem sorsát azután is, hogy mind magasabb párt-
tisztségbe kerültem, előbb Omszkba, majd Moszkvába. Sőt érdeklődtem 
iránta 1923 őszén is, amikor – mint már a romániai KP vezetőségi tagja – 
küldöttségben jártam Moszkvában. Akkor a tudtommal szovjet nyugdí-
jasként ma Budapesten élő Kelemen Andor mint Cseka–tisztviselő el-
mondta nekem, hogy Brandeisz 1922 nyarán vasúti baleset áldozata lett: 
az egyik moszkvai pályaudvaron fel akart ugrani a már elindult nyaraló-
vonatra, a kerekek alá zuhant és rövidesen belehalt sebesülésébe. Kele-
men értesülése bizonyára hiteles volt, hiszen ő is barátja volt 
Brandeisznak. A „Névmutató”-ban az életrajza viszont így végződik: „Az 
1920 elején Tomszkban alakult internacionalista zászlóalj helyettes poli-
tikai biztosa, majd politikai biztosa. 1921-ben a 116. önálló karhatalmi 
lövész dandár politikai biztosává nevezik ki, amelynek kötelékében részt 
vesz Tomszk, Novonyikolajevszk, Szlavgorod, Szemipalatyinszk környé-
kén a kulákbandák leverésében. Hamarosan Moszkvába vezénylik, ahol a 
sebesülés folytán 1922-ben bekövetkezett haláláig a kémelhárító osztály 
helyettes parancsnoka volt.” A „Névmutató” írói elhallgatják, hogy mi-
lyen sebesülésről van szó. Végtére egy csekistát a polgárháború idején 
nem halhatnak bele közönséges vasúti balesetbe. 

Ezzel szemben azoknak az életrajzát, akik a felülkerekedett sztáliniz-
mus miatt a 20-as évek végén és a 30-as évek elején elfordultak a kom-
munista mozgalomtól, a dokumentumgyűjtemény kommentátorai rend-
szerint megcsonkítják. Az én életrajzom például (Krizsán Sándor címszó 
alatt) csak 1919-el kezdődik és így is fölöttébb hézagos, bár a hat doku-
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mentum és a lábjegyzetek, amelyekben szerepeink, bőven tartalmaznak 
részletesebb adatokat. Tárgyilagosan megemlítik ellenben rólam, hogy az 
Orosz Kommunista (bolsevik) Párt magyar csoportjainak 1920 szeptem-
berében Moszkvában tartott értekezletén a Központi Iroda rendes tagjává 
választottak és annak egy ideig titkára is voltam. Az okmánygyűjtemény 
I. kötetének 228. dokumentumához fűzött lábjegyzet egyebek közt megál-
lapítja: „A Központi Iroda tagjai a következők lettek: Kun Béla, 
Rudnyánszky Endre, Márkus Pál, Perényi János, Krizsán Sándor, Bátori 
János, Weisz Nándor.” 

Utána néztem: mi lett ennek az orosz párt központjában kereken egy 
évig fennállott magyar kommunista képviseletnek a tagjaiból? Az okirat-
gyűjtemény életrajzaiból kiderül, hogy – idézem —: Kun Béla „a tör-
vénysértések áldozata” lett, Rudnyánszky „1922-ben eltávolodott a forra-
dalmi munkásmozgalomtól”, Márkus Pál „1921 után szintén eltávolodott 
a munkásmozgalomtól”, Perényi János 1921 augusztusában hazatért Ma-
gyarországra, de az illegális kommunista mozgalomba nem kapcsolódott 
be, Krizsán Sándor „1921 után részt vesz a kommunisták Romániai Pártja 
munkájában, 1923-ban a Központi Bizottság tagjává kooptálják, a párt 
képviselője a Komintern-nél, később azonban eltávolodik a munkásmoz-
galomtól és szembekerül vele.” Bátori Jánosról a „Névmutató” is csak 
annyit tud, hogy „1921 októberétől egy ideig az orosz párt nemzeti ki-
sebbségek osztályának instruktora” volt és megkérdőjelezi, mi lett vele 
azután, él-e hal-e? így a moszkvai magyar kommunista Központi Iroda 
hét rendes tagja közül öten már a húszas években „eltávolodtunk” a 
kommunista mozgalomtól, Kun Bélát a harmincas évek második felében 
Sztálin távolította el, és egyes- egyedül a „Névmutató” szerint 1966-ban 
Budapesten elhunyt Weisz, későbbi nevén Orosz Nándor tartott ki és töl-
tött be fontos állami és párttisztségeket 1949 végéig a Szovjetunióban, 
azután pedig Magyarországon. 

De nemcsak a moszkvai Központi Iroda tagjainak későbbi sorsa teszi 
nevezetessé az Orosz Kommunista (bolsevik) Párt akkor három és fél ezer 
főnyi magyar csoportjainak 1920 szeptemberi értekezletét. Az értekezle-
ten elfogadott tézisek között ugyanis a harmadik kimondta: „A magyaror-
szági tanácsköztársaság bukása után a magyarországi munkásság és föld-
míves szegénység felszabadítása a burzsoá diktatúra alól másként, mint a 
délkeleteurópai országok proletariátusának és szegényparasztságának 
lehetőleg egységes és szervezett forradalmi fellépése útján, nem történhe-
tik.” 
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Magyarországról, Csehszlovákiáról, Jugoszláviáról és Romániáról volt 
szó, amint ezt az okiratgyűjtemény szerkesztői is megjegyzik. így az érte-
kezlet síkra szállt a dunamenti országok, illetve kommunista pártjaik kü-
lön szövetsége mellett, holott a szovjet kormány nem ismerte el a Ver-
sailles-ban és környékén kötött békeszerződéseket, köztük a trianonit 
sem. A bolgár kommunista vezetők azonban fürgébbek voltak és kieszkö-
zölték a Kommunista Internacionálé hozzájárulását ahhoz, hogy megala-
kítsák a balkáni kommunista pártok föderációját a jugoszláv, a román és a 
görög párt részvételével és, persze, a maguk vezetésével. Igaz, a kommu-
nista pártoknak ez a regionális szövetsége sem bizonyult életképesnek. 

Befejezésül mindenesetre meg lehet állapítani, hogy a kétkötetes ok-
iratgyűjtemény részbeni elfogultsága ellenére általában tárgyilagosan is-
merteti azt a vitathatatlanul jelentékeny szerepet, amelyet a magyar inter-
nacionalista hadifoglyok az orosz bolsevik forradalomban és a polgárhá-
borúban játszottak. Ezzel pedig megkönnyíti az 1917-től 1922-ig terjedt 
időszak szovjet és magyar történelmének hiteles megírását. 
 



 

148 

PEÉRY REZSŐ 
A Múzsa udvarában31 

Bernáth Aurél: A múzsa udvarában, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1967, 206 lap. 
 
Ki tudná felejteni azt a szinte fájdalmas gyönyörűséget, amelyet Bernáth 
Aurél emlékiratainak első kötete, az „Így éltünk Pannóniában” szerzett a 
szolgaságtól meggyötört kedélyünknek és elménknek? 

Valamikor ötvenhárom táján a rövidéletű új magyar reformkor idején 
szólított meg bennünket ez a tanúságtétel. 

Lélek és elme – kötelékei lazulván – akkortájt kezdett ocsúdni a leg-
korszerűbb igák és pányvák súlya és szorítása okozta zsibbadtságból. 
Szemünk még természetesnek vélte a félhomályt, szellemünk bátortalanul 
próbált tájékozódni az előttünk újra megnyíló térben és időben, amidőn a 
nagy magyar festő önéletírása szinte egy rántással ablakot nyitott, hogy 
ránk zúdítsa gyermekkora és ifjúsága emlékeinek vakító fényeit, a pannon 
táj, városiasság, polgári műveltség és emberség életre ébresztő légkörét és 
látványának káprázatát. 

Amidőn most, több mint egy évtized múltán az emlékiratok negyedik 
kötetét tartom kezemben, az egykori megrendülés emlékét érzem újból. 
Elfogult szeretettel és áhítattal forgatom a lapokat, hiszen ez a festői em-
lékirat, a „Kor és pálya” kezdő kötetével mintegy a ráció és lélek hívó 
szava volt egy új magyar felvilágosodás, szétnézés, számvetés munkájá-
hoz abban az időben, amidőn Pannónia egy másik nagy fia annyi reményt 
ébresztőén szólította munkába a nemzetet a szocializmus gondolatának 
rehabilitálása érdekében ... 

Kis népek történetében a szellemi és politikai–történelmi erővonalak 
egymást serkentően, váltóan, helyettesítően érnek egybe. A szellemi cse-
lekedet egyben politikai érvényű gesztus és útmutatás, különösen akkor, 
ha a politikai cselekvés területén a nemzet nem ura akaratának. 

Bernáth Aurél önéletírása legújabb kötetének olvasása közben újból 
ezt a serkentést érezzük magunk körül s az „így éltünk Pannóniában” 
kürtszavára emlékezünk, amely eloszlatta körünkből a homályt, a félelmet 
és szellemi életünk eltorzult optikája helyébe visszaállította az arányt tisz-
telő szemlélet és a közös európai mértékek uralmát. 

                                                           
31 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 5. számában. 
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Szabad lélegzésű, tiszta, igaz írást élvezhetünk újból, amelynek nincs 
egy rezdülése sem, ami valamely belső cenzúra vagy óvatosság nyomáról 
árulkodnék. Ez, úgy gondolom, nagy szó, ritkán elénklépő, elkápráztató 
tulajdonság és minőség ott, ahol a szellem és hatalom hangtalan erőpróbá-
ját nemcsak a megfélemlítés, hanem a mások és magunk létérdekének 
óvatos latolgatása, az önfenntartás kényszerű megalkuvása is meghatá-
rozza, s ahol ez óvatosság serkentette rezdülés olykor a nemzet legna-
gyobb fiainak a műveiben is fellelhető. 

S hogy most – egy nagyszerű festő könyvének világában – a mesterség 
szavaival éljünk, elsősorban azt a benyomásunkat szeretnők megfogal-
mazni, hogy ez igazmondó, igazságot kereső és valóságot kifejező mű ma 
a közben életünkben bekövetkezett dráma és katharzis fájdalmas sugártö-
résében áll előttünk. 

Bernáth Aurél a magyar szobrászművészet egyik nagy alakjával, Pá-
tzay Pállal kapcsolatban formálja ki a pannóniai alkotó ember vonásait. 
Három szakasz, három futam variálja a témát. íme, a jellemzés: 

„Noha mindig Pesten élt, vidéki íz van az ő bölcsességében. Ezt úgy 
kell érteni, hogy bölcsessége nem szívott magába semmit a város ideges, 
mindent jobban tudó és még az eget is tépni akaró szelleméből, hanem 
maradt a maga ősi, lassan csordogáló állapotában, ami az igazi bölcses-
séghez jobban is illik, és az idegeket se veszi igénybe. 

Honnan jön a dunántúli magatartásnak, a gondolkodásnak ez a sajátos 
módja, ami látszatra mindig provinciális, odafigyelésre pedig nemes és 
tömör? A latin szellem derivátuma ez, vagy egy magára maradt nép kira-
katmentes életének lényegre szűkült jellegzetessége? 

A derűje ismét görög. Ebben nincs harsány elem, de az állandó készsé-
ge erre annál inkább megvan. Már ahogy elénk áll, a szemüvege csillogá-
sa mögött jovialitásba ágyazott érdeklődő tekintetet látunk, olyat, ami 
elárulja, hogy kizárólag a szembenálló léte, körülményei, gondolatmene-
te, világképének pillanatnyi állása az egyedüli, ami őt érdekli." 

Természetesen: itt pontosan Pátzay Pál derűs lényének vonásairól van 
szó, akár Szőnyi István finom leheletű portréján. A maga teljes valóságá-
ban áll előttünk ez a nagyszerű ember, ez a nagy művész. 

Ám akár Szőnyi portréjának szemlélete, e sorok olvasása közben sem 
lehet kitérnie a magyar születésű kortársnak itt a hasonlósági képzettársí-
tás fájdalmasan éles utalása elől. Pátzay Pál arca, magatartása, bölcsessé-
ge, derűje akarva–akaratlanul ama másik pannóniai ember vonásait is 
megeleveníti, akinek „a szemüvege villogása mögött jovialitásba ágyazott 
érdeklődő tekintetét” ma is magunkon érezzük . . . 
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Ez az, amit a Bernáth Aurél-i mű fájdalmas sugártörésének neveztem 
az előbb. A pannon mértéktartás, emberiesség, vidékies nyugalom, derű 
és bölcsesség apológiája közben lehetetlen nem gondolni az esélyre, ame-
lyet ennek az alkatnak váratlan megjelenése jelentett a mi korunkban, 
történelmünknek egy kivételes pillanatában. Nem, itt nem kell a szavakat 
az emersoni tanács értelmében megvágni: véreznek azok maguktól is. 

Bernáth Aurél önéletírásának negyedik kötete kettős rétegű: az egyik-
ben a modern magyar képzőművészet nagy korának, a húszas–harmincas 
éveknek művelődéstörténeti és társadalmi hátterét, szervezeti küzdelmeit, 
feltartóztathatatlan, lassú térhódítását, stílust–formáló alakjainak arcélét 
villantja fel a mester egy–egy epizód, találkozás, élmény fényében, a má-
sikban három hosszúlélegzetű művészetelméleti tanulmány, „A kompozí-
ció sorsa az újabb művészetben”, „Párbeszéd régi mesterekkel”, „A mű-
vészet sorskérdései” címmel Bernáth Aurél esztétikai világképét foglalja 
össze. Egy nagy magvar festőét, aki az absztrakt művészet igézetében 
eltöltött hét esztendei kísérletezés után az általános fejlődés és kordivat 
nagy áramával ellentétes irányban kibontakozást keresve ért el a kompo-
zíció igenléséhez és az időtlen művészet törvényeinek felismeréséhez. 
Egyben a keserű igazsághoz, amelyet így summáz: „A művészet birodal-
mában most már sehol sincs kormány, se bíróság, se alkotmány, csak ke-
reskedők vannak”. 

A két réteget egy bevezető tanulmány köti össze. Bernáth Aurél itt 
nemzedéke nagy útkereső élményéről, a modern művészet vízválasztójá-
ról: a wagneri zene szerepéről szól, ama programmatikus–politikus – 
Bernáth Aurél szava szerint az űrtől való félelemben fogant – gigantikus, 
de valódi erkölcsi tartalom nélküli művészetről, amelynek mintegy ellen-
képe az impresszionizmus művészi és humánus forradalma, amiből a kor 
nagy alkotó áramai, Wagnerrel ellentétes irányban, kiindultak. 

A képzőművészet világában tájékozott, a festészet problémáiban jára-
tos olvasó persze értő gyönyörűséggel olvassa majd Bernáth Aurél köny-
vének művészetelméleti tanulmányait, s tisztelettel adózik a bátorságnak, 
amellyel – a kordivattal szembeszegülve –, az időtlen és oszthatatlan mű-
vészet igaza mellett száll síkra. Végre akad egy bátor, nagy alkotó ember 
– gondolja majd – aki választóvonalat húz a modern művészet világában 
megmutatkozó nagy válság és megrendülés és az absztrakt művészetet 
kordivattá avató, az útkeresésből és megrendülésből élősködő, egy 
dekompozíciós korszakot kihasználó kereskedelmi manipuláció és üzleti 
szuggesztió között. 
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Bernáth Aurél könyve e nagy problémát érintő, korszerű vitán túl 
nagyszerű művelődéstörténeti tanúságtétel és korrajz a húszas és harmin-
cas évekről, a magyar kultúra történetének erről a csodálatosan termékeny 
időszakáról, amelyben kiteljesedett, kiterebélyesedett a magyar festészet-
nek Szinyei–Merse Pállal, Ferenczy Károllyal, Rippl–Rónai Józseffel 
kialakuló nagy korszaka. 

Ebben a korban nemcsak a hivatalos ízlés volt jelen, a konzervatív és 
sztatikus szellemet támogató hatalom, hanem az a vagyonos polgári réteg 
is, amely felismerte a modern magyar művészi törekvések erejét és igazát. 
Bernáth Aurél könyve igazmondó bátorsággal mutatja meg a mecénások, 
a műgyűjtő polgárok pozitív szerepét a modern magyar képzőművészet 
érvényesülésének területén. Mert a nagy vagyon ezekben az évtizedek-
ben, íme, nem csupán a konzervatív–ízlésnek hódolt. 

A húszas–harmincas évek világa elevenedik meg ebben a kivételes ere-
jű, színpompás, nagyszerű korrajzban, amit a régi krónikás sokat idézett, 
együgyűen igazmondó ajánlásával lehet csak ellátni: „Olvassák el, mert 
nagyon szép.” 
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SZENTE IMRE 
Két háborús film tanulságai32 

 
Valaki szellemesen „A félelem bőré”-nek keresztelte el a „A félelem bé-
re” című filmet, mivelhogy annyiféle műfajban s átdolgozásban tálalták 
újra meg újra a közönség elé. A második világháború is joggal megérde-
melné a „félelem bőre” elnevezést: hány bőrt lehúztak már róla, s még 
egyre futja. Belőle él, aki ott volt, s az is, aki sohase látta. Még csak az 
utóbbi igazán. A legnagyobb kéjjel teregeti rémségeit a pacifista, akár a 
mások nemi életén szörnyűködő erkölcscsősz. Az utóbbi így szeretkezik, 
az előbbi így háborúzik, Mert így vagy úgy csak tenni kell mindkettőt, 
úgy látszik, míg ember él a földön. „Make love, not war” – a jelszó ke-
gyes hazugság vagy vágyálom. Mert természetesen „csinálni” kell a hábo-
rút is, abban még a szerelem is jobban ízlik. Még ha csak álmodoznak is 
róla a mocskos, kiéhezett csikasz katonák. 

Keleteurópai filmhetet rendeztek ebben a finn egyetemi városkában.33 
Sajnos későn fedeztem fel, s csak a két utolsóra csöppentem be. Nem na-
gyon lepett meg, hogy két háborús filmet sikerült kifognom. 

No ami azt illeti, a „keleteurópaiakat” (sajátságos módon mi is ezek 
közé sorolódunk, még a nálunk keletebbre lakó finnek szemszögéből is) 
nem csak az elrettentő szándék vagy nyers tudatalatti ösztönök kielégítése 
viszi a letarolt erdők, szétvetett városok tájaira, hanem elsősorban vonz a 
téma ideológiai megtámadhatatlansága, mely abból a tényből adódik, 
hogy ezt a háborút „a haladó emberiség” nyerte meg. így már a témavá-
lasztás mentesíti az alkotót minden további erőfeszítéstől jóhiszeműség-
ének bizonyítására, rátérhet immár egyéni mondanivalójára, ha van. Nem 
mindig volt ez így. A háborús regénynek, filmnek éppúgy megvolt a rész-
letekre kiterjedő szakácskönyve, akár a gyár- és kolhozbeli győzelmek 
krónikájának. A változás valóban óriási, s ez optimizmussal tölthet el 
bennünket, ha diadalmas ujjongásra nincs is semmi ok. 

A film ott „Kelet–Európábán” most sem tükrözheti csupán alkotója 
magánvéleményét. Az írott szó még csak–csak, főleg vers, a kevesek pos-
tája. A filmet azonban annyian készítik, annyian felügyelik, annyian 
megnézik, hogy némi túlzással kollektív önkifejezés–számba vehető. Né-
pi, nemzeti tudat tükröződik benne, akár az eposzban. Tudom, tudom: a 

                                                           
32 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 5. számában. 
33 Jyväskylä (A szerk.) 
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párt ellenére semmi meg nem jelenhet. Igaz. De lám, a Párt is nagyot vál-
tozott, mióta nem falja fel, csak leckézteti önnön gyermekeit, néha ugyan 
nagyon is keményen. Mégis a Párt kezd hasonlítani – gépezet helyett – 
valami élőhöz, organikushoz, amilyen a nemzet is. S minél inkább „élő-
lénnyé” válik, annál jobban hasonlít éppen arra a nemzetre, amelyből tag-
jait toborozza, tudata annak tudatára. Hiszen szándékolja is ezt a hasonla-
tosságot, ha már egyszer monopóliuma befelé a nemzeti tudat formálása, 
kifelé annak képviselése. 

Az orosz háborús filmek tagadhatatlanul a nemzeti tudatnak is szócsö-
vei voltak, meg Sztálin idejében is, hála Hitlernek, aki Kutuzov babérai-
hoz juttatta Tiberiust. A legyőzhetetlenség pátosza harsogott a rohamozó 
vattakabátosok hurrájából, a kínzott partizán fogcsikorgatásából, de még 
az országgyarapító Rettegett Iván prófétás zengzeteiből is. 

A mai orosz filmben már nem ez a főszólam. Nem ez abban a filmben 
sem, amelyet a filmhéten láttam: Iván gyermekkora (Rendezője: Andrej 
Tarkovszkij). Nem, a film nem a Nagy Honvédő háború eposza, 
Medvegyevek és Zóják legendáriuma, akikben a Párt és Vezére dicsőül 
meg. A győzelmi hurrá, az égő Reichstag csak futó utalások, a partizá-
nokról éppen csak szó esik, hőstettet egyet sem látunk. Még az obligát 
„tiszta szerelem” is elmarad, helyébe, urambocsá, a nyers megkívánás lép. 
Igaz, ezt a szélesmellű, daliás tiszt hősiesen legyűri magában. Nincs ro-
hamozás, nincs fölényes kibabrálás a fejvesztett nyulak módján futkosó 
németekkel. Németet nem is látunk, csak fütyülve becsapódó lövedékek, 
villanó torkolattüzek, szerterepülő faltörmelékek jelzik közellétüket. Az 
oroszok az állóháború, fedezékek, futóárkok passzivitásában, őrség, lapu-
lás, néha egy–egy halott: mesterlövész zsákmánya. Csak a főhős, egy 
tizenkétéves kisfiú körül csoportosul néhány esemény, nem sok: a mocsá-
ron át éviekéi a bunkerig valahonnan a túlsó partról, kikényszeríti, hogy 
harci feladattal megbízva újra útra bocsássák. Ez a kisfiú a Zóják s Oleg 
Kosevojok testvére, szóval benne a régi eszmény él tovább, példaképül 
állítható az úttörők ünnepélyein. Azonban ez a szerep immár megmarad 
szerepnek, úgy áll el a gyermeki tagoktól s lélektől, mint valami rádobott 
fagyos kabát, mely nem bírja melegíteni az alatta didergő ijedt kis életet. 
A kis Ivánt álmai a béke napsütötte tájaira viszik, egy fiatal, szép és bol-
dog édesanyát, kacagó játszópajtásokat, mosolygó almával megpúpozott 
kolhozi teherautót idéznek fel. Szóval az idillt, amely, mint látjuk, meg-
maradt a réginek, felhőtlennek, szovjetnek. Nincs internálótáborok árnya, 
anyagi gond, betegség. Akkor talán meghalni sem volt szokás. No, annál 
nagyobb a kontraszt, amikor egyszerre zúdul rá az orosz népre a világ 
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minden szenvedése, amikor megjelennek a németek, az Apokalypsis lo-
vasai. Dürer híres képét nézegetve Iván rájuk ismer, különösen a csont-
váz–lovasban, ö még nem tudja, szegény, hogy vannak a földön meghaj-
szolt emberek, rabigába hajtott népek, akik az ő nyelvén hallották szólni 
az Apokalypsis lovasait. 

Nem, Iván nem tudja. De már sejthet valamit, mert nyugtalanok az ál-
mai. Kínzó látomások gyötrik az emberi szenvedésről: ennek a képei vo-
nulnak fel előttünk a vásznon. „Los disastros de la Guerra” – Goya sem 
szépítette hősivé népe legázoltatását. Egy eszelős öreg felakasztja az ikont 
a kemence falára: már csak az áll rombadöntött házából. Egy fa tövében 
hurokkal a nyakukban kivégzettek ülnek, oszló hullák. „A mieink” – nem 
kémek, nem árulók, mint ahogy a régi recept előírta. Hirtelen megdördül 
a tiszta nyári ég s lefagy a mosoly a boldog nők s gyermekek ajkáról. Az 
autóról szertegurul a tengernyi alma, lovak patái s hersegő metszőfogai 
törik kásává a fényeshéjú gyümölcsöket. Ha a filmről mint műalkotásról 
írnék, nem mint a nemzeti tudat tükréről, most el kellene mondanom, mi-
lyen szépek a képek, mesteri a fényképezés. 

A képek válogatása persze nem véletlen: a tudatformáló párt semmit 
sem tesz szándéktalanul. Most sem ok nélkül emlékeztet a náci–okozta 
szenvedésre, nem ok nélkül erőlteti az idillt sem. Szolzsenyicin regényét 
egész Oroszország olvasta, Paszternák versei s a táborok „népdalai” száj-
ról–szájra terjednek. Az ítéleteket immár perek előzik meg, a téren némán 
tüntető kirekesztett közönség statisztálásával. Iván tehát, az igazi, sokkal 
többet tud már, mint filmbeli mása, az a fénykép, melyet a művésztől el-
fogadott a Párt, hogy felmutassa befelé és kifelé mint a legújabbat. Igen, a 
kép már–már hasonlít, de . . . Láttunk mi már hasonlóbbat is: Iván 
Gyenyiszovicsot. Hozzá képest a film Iván–képe bizony „egy lépés hát-
ra”. 

Legjellemzőbb rá, hogy megmakacsolta magát, akár a filmbeli kisfiú: 
görcsösen erőltet magára egy idejétmúlt magatartást. Hanem bizony meg-
csendesedett, s ezt mégiscsak jó jelnek kell vennünk. A szenvedésről be-
szél már – igaz, egyoldalúan – nem a diadalról. Iván panaszkodik, nyilván 
erkölcsi tőkét gyűjt magának. Szüksége is lesz rá, amikor majd valóban 
kilábol gyermekkorából s felnőttként kell szembenéznie az igazsággal, 
amely előtt még makacsul behúnyja a szemét. 

 
* 

Micsoda vének vagyunk mi magyarok hozzá képest. Vének, igen, de 
bölcsebbek-e? Míg az orosz nép arcát a zavarodott de magát megmaka-
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csoló gyermekében kapjuk, a magyarét abban a „dörzsölt” keserű va-
gányban, akit Fábri filmjében (Két félidő a pokolban) Sinkovics Imre 
alakít. Halhatatlannak mondanám az alakítást s annak a filmet is, ha hin-
nék e szóban, így csak annyit: e film fontos állomás a nemzeti tudat törté-
netében. Körülbelül mint a Nagyidai cigányok, melyhez több tekintetben 
hasonlítható. 

„Rongymezbe burkolám dicső orcádat / hogy rá ne ismerj és zokon ne 
vedd...” 

A tükör ezúttal nem cigányok rongyaiban, hanem egy ukrajnai árokásó 
büntetőszázad testi és erkölcsi megnyomorodottjainak condráiban mutat 
bennünket. Az évszám 1944, de a kép időtlen. Az a bizonyos két félidő 
pedig .  

Azt többször is lejátszottuk történelmünk folyamán. 
Legutóbb 1956-ban. 
A győzelemnek körülbelül ugyanakkora esélyével, amekkorával a 

gyengeségtől botladozó hulla jelöltekből verbuvált futballcsapat állt ki a 
csinos, üde, jóltáplált német fiúk ellen. És mégis győztünk: „győztek a 
magyarok”. Csak éppen a második félidő ért véget egy kicsit korábban a 
kelleténél, s a kopár mező mohón itta be a legéppuskázott „győztesek” 
vérét. 

Nevetségesek voltunk? Abban a bizonyos második félidőben biztosan 
nem. Tizennégy év távlatából próbálom hideg tárgyilagossággal nézni 
akkori magunkat. Nem megy. Ezen persze nincs mit csodálkozni s azon 
sem, hogy ennek a sokat próbált kis finn népnek fiai és leányai itt körülöt-
tem a nézőtéren ugyanúgy szorongatják „Dió”-t (Sinkovicsot), mint a 
halálraszánt rongyos sereg ott a vásznon, hogy rúgja be azt a tizenegyest, 
akármibe kerül is. Hanem a rémület s felháborodás az ellenség („szövet-
ségeseink”) szemében már kétségbevonhatatlan bizonyíték: fenségesek 
voltunk azokban a pillanatokban, s akkor már nem is tehettünk másképp. 
A film készítői sem tudnak más alternatívát s nem tudott a Görbe János–
alakította keserű magyar sem, a meccsnek s Diónak legádázabb ellensége. 
Halálos golyóval a testében odacsúszik a halott Dióhoz, kézszorításuk az 
utolsó mozdulat a filmben, amely így patetikus–tragikus végkifejletében 
különbözik az ebrúd alatt átbújó Csőri vajda csúfondáros fintorával záró-
dó Nagyidai cigányok-tól. 

No persze a két mű hátteréül szolgáló forradalmak lefolyása is külön-
böző: 56-ban nem volt időnk ellőni annyi puskaport, nekiereszteni annyi 
szép szót s nagy áldomást csapni, mint 48/49-ben. Az eseményeket meg-
előző állapotunk, kollektív tudatunk különbözőségét mi sem jellemezheti 
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jobban, mint a kontraszt a rongyaiban is dicső, szabad, nagyálmú cigány-
ság s a katonainál is irgalmatlanabb igában gyötört munkaszolgálatosok 
között. Hanem a film rendezője így is módot talál népének sokszínű jel-
lemzésére, egyénítésre, típusalkotásra, karikatúrára, szóval az ember – 
ezúttal a magyar – nagyszerűségének és silányságának megmutatására. 

A „nagyszerű halál” – igen, de micsoda élet előzi meg? Miért leszünk 
újra meg újra a történelem balekjai, ha egyszer olyan okosok vagyunk? 
Botránkozás és nevetség a népek közt? Persze, vigasztalhatjuk magunkat: 
legázolóink sem járnak jobban. Hová lettek 1945-ben, csak pár hónappal 
a film eseményei után, a Hitler–ünnepélyre oly daliás rendben érkező 
német csapatok? S lám, a másik „kékszemű” nagyhatalom, mai szövetsé-
gesünk, mi vár arra is, micsoda kiábrándulás? 

Mi már az elején mindent tudunk, mégis végigcsináljuk a szégyenletes 
komédiát. Szolgálunk, míg csak osztják a marmaládét, egy kis dupla kajá-
ért pedig rögtön készek vagyunk még több szolgálatra, s még különbnek 
is érezzük magunkat „nem kvalifikált” sorstársainknál. Akit pedig a gazda 
a többiek őrizetével bízott meg? Nincs az a komondor, mely vadabb düh-
vel vetné rá magát minden félrekujtorgóra, nonkonformistára. Makláry 
atyai hangú őrmesterében a Dózsát megsüttető Zápolyát látjuk viszont, 
ezúttal egy „kommunista” meggyőzésen buzgólkodik. S a többi őr, a ki-
sebb kutyák? . . . Igen, ilyenek voltak. De miért tehetnek mindent, gúnyo-
lódhatnak, gyalázkodhatnak kedvükre? Hiszen haza akarnak menni ők is, 
s nem félnek-e, hogy valahol beléjük szalad egy kés? Szolzsenyicin őrei 
nem merték így végsőkig feszíteni a húrt, sohasem zárták el a biztosító 
szelepet. A magyarral mindent lehet? Hát ezek semmiféle – nem szerve-
zett, de legalább a megmaradás ösztönétől vezetett – egyetértést sem tud-
nak megvalósítani? „Mint oldott kéve” – ellopják egymás bakancsát, el-
eszik egymás lekvárját. Mindegyik a maga nótáját fújja, s jottányit sem 
engedne „igazságából”. A „profi”, a szakember nem tudja igazán gyűlölni 
az elnyomót, ha az igényt tart szolgálataira. Akinek meg nem jut az osz-
tozkodásból, tajtékozva kiált „árulót”. Szószerint „élhetetlenek”: minden 
vállalkozásuk eleve csődre van ítélve. Csodát várnak talán, de nincs az az 
isten, aki csodát tenne értük, mert könnyelműségük is, kétségbeesésük is 
istenkáromló. Besétálnak a zsákutcába – még hozzá éppen a „kommunis-
ta” vezetésével –, falnak szorultukban aztán nem marad más hátra, mint 
megfordulni s szembe fogadni a halált. 

Lám, mennyi mindent el lehet mondani egy jó filmmel, még ha hábo-
rús is. 
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S ha azt mondaná nekem erre valaki, akár a film készítői is, hogy de-
hogy beszélnek ők itt 56-ról, micsoda ködös szimbolikát keresek én itt 
holmi nemzeti karakterről? Ők egy realista filmet alkottak a háború utolsó 
évéből. – Erre csak azt felelném: meglehet, hogy így van. Dosztojevszkij 
is „csak” bűnügyi regényeket írt, mikor megírta a Bűn és bűnhődést vagy 
a Karamazovokat. 
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ALBERT PÁL 
Verejtékes végkiárúsítás34 

Szabó Magda: Katalin utca, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1969, 
255 l. 
 
Szabó Magda prózaírói pályakezdését azokban az években, amikor a ma-
gyar irodalom színe–java jobbára még hallgatott, rokonszenvvel fogadta a 
kritika, sőt felfigyeltek rá a külföldi kiadók is. A folytatás azonban egyre 
kevésbé igazolta az előlegezett bizalmat: az élményanyag megkopott, a 
honban eredetinek számító stílus modorossággá fajult, s kiütköztek az 
eleinte ügyesebben leplezett gyarlóságok: a bájolgás, a negédes közönsé-
gesség, a nehézkes tételesség, a hígan csurgatott útszéli 
pszichológizálgatás, a hivatal és az alacsonyan megcélzott közönség talán 
csak vélt igényeinek tetszelgő kiszolgálása. Szabó Magdából gyöngybok-
rétás bestseller író lett; de ahogy nőtt a közönségsiker (legújabb kötete 
például majdnem ötvenezer példányban jelent meg), úgy esett árfolyama 
az igazi irodalom tőzsdéjén,  a mélypontot talán a Danaida című regé-
nyével érve el. Mégis, akik az indulást érdeklődéssel kísérték, remélték, 
hogy az írónő egyszer talán magába száll, a legalább a maga területén 
magasabbra helyezi a mércét. 

Némi bizakodásra adott jogot utolsóelőtti regénye, a Mózes egy, hu-
szonkettő: frissebb témájával, megújuló érdeklődésével. Nemrégiben 
megjelent új könyvének, a Katalin utcának kissé fellengzős beköszöntő 
szövege pedig szintén arra engedett következtetni, hogy végre ismét na-
gyobb fába vágta a fejszéjét, igényesebb vállalkozásba kezdett az írónő: 
„Esztendők munkájának eredménye ez a regény, amelyről fogantatása 
percében tudtam, úgy kitölti majd az életemet, hogy önmagam vagy bár-
mi tevékenység számára nem marad egy harmonikus órám, míg meg nem 
oldom a magam elé tűzött feladatot, hiszen merőben új úton indultam el 
abban a pillanatban, mikor tudatosodott bennem, hogy mondanivalóm 
pontos ábrázolása érdekében ezúttal nemcsak az időt kell felbontanom, 
hanem a teret is. A múlt, a jelen és a kikövetkeztetendő jövő szimultán 
kezelése mellett a teret, a környezetet is hármasán tagoltam, a haza és a 
külföld reális talaja után ugyanolyan konkrét eszközökkel ábrázolva a 
holtak birodalmát is, s hogy a hármas egység időpont–kívánalma is meg-
valósuljon, megállítottam olykor a cselekményt egy–egy olyan pillanatra, 

                                                           
34 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 5. számában. 
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mikor hőseim életében eldőlt, megkezdődött vagy lezáródott valami, ami 
egész további létüket befolyásolta.” 

Nos, annyi igaz: elég a regény „Helyszínek” című „nyitányába” bele-
olvasni, hogy az egyelőre még homályosan gomolygó történetről is felfe-
dezzük, három helyen játszódik: a hatvanas évek Budapestjén, egy medi-
terrán, bizonyara görög szigeten meg valami eliziumi békéjű túlvilágon, 
melynek egyik lakója szótlan árnyként vissza–visszalátogat hajdani életé-
nek díszletei közé. A cselekményből kiemelt időpontok rétegződéséről 
tájékoztat a tartalomjegyzék, ahol évszámok sorakoznak fejezetcímként: 
ezerkilencszázharmincnégy, ezerkilencszáznegyvennégy, ezerkilencszáz-
ötvenkettő, ezerkilencszázötvenhat, ezerkilencszázhatvanegy, ezerkilenc-
százhatvannyolc. S megint elég itt–ott felütni a regényt, hogy lássuk: 
nemcsak az idő- és a tér–bontás változatos, de az elbeszélő technika is: 
Szabó Magda immár beidegződött módszere szerint, elsőszemélyű mono-
lóg, harmadik személyű múltidejű emlékező elbeszélés és szabad függő 
beszédben tartott részek váltogatják egymást. 

De első tekintetre nemcsak a technika látszik bonyolultnak, igényes-
nek; elmélyültebb szemléletet, eredetibb témát, árnyaltabb elemzést ígér a 
könyvet nyitó meditáció is: „Az öregedés folyamata más, mint amilyen-
nek az írok ábrázolják, es azzal sem azonos, ahogy az orvostudomány 
megfogalmazza. A Katalin utca lakóit sem irodalmi mű, sem orvos nem 
készítette fel arra, milyen különös élességgel világítja meg számukra az 
öregedés azt a homályos, alig érzékelt folyosót, amelyen életük első évti-
zedein áthaladtak, sem azt, miképpen rak rendet emlékeik és félelmeik 
között, hogyan változtatja meg ítéletüket, értékrendjüket. (...) Senki sem 
mondta meg nekik, hogy a fiatalság elmúlása nem azért riasztó, mert el-
vesz tőlük, hanem mert ad nekik valamit. Nem bölcsességet, nem derűt, 
nem józanságot, nem jutalmat. A bontott Egész tudatát. Egyszer csak ész-
revették, hogy az öregedés felbontotta múltjukat, melyet az ifjúság és a 
relatív fiatalság éveiben oly kereknek es összemarkoltnak éreztek: az 
Egész részekre bomlott, minden megvolt benne, és benne volt, ami addig 
a napig velük történt, csakhogy másképpen.” Ez a „megbontott Egység”: 
a felhőtlen, idilli egyetértés, a kölcsönös megbecsülés és szeretet Paradi-
csoma, a bűn és bűntudat nélküli gyermekkor Édene, amelyet egy budai, 
Víziváros utca, a Katalin utca jelképez. A harmincas évek kezdetétől itt él 
három, egybeépített kertes házban három, meghitt jóviszonyban lévő csa-
lád: Elekes Ábel, a derek gimnáziumi tanár, lompos, de kedves feleségé-
vel és két kislányával, az idősebb, komolykodóbb Irénnel és a viháncoló 
szeles Blankával; Eleid Lajos, a zsidó fogorvos, hitvese, és zárkózott, 
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rebbenő lányuk, Henriett; meg az özvegysorra maradt és az egyenruhát 
gyűlölve viselő Bíró őrnagy, Balint fiaval s házvezetőnőjével. A szinte 
vidékiesen békés polgári életnek, a gyermekes a serdülőkor gondtalansá-
gának a Történelem vet véget; az söpri el egyszer s mindenkorra a „Kata-
lin utcát”, hogy csak a sajgó emlék maradjon utána. 1944. nyarán Eleid 
Lajost és feleségét deportálják, éppen azon a napon, amikor Bálint és Irén 
tartja eljegyzését, melyet már nász nem követhet; a Bálinték házában buj-
káló Henriett, a többi gyerek tudatos vagy tudattalan vétkéből, egy fegy-
veres őrszem áldozata lesz; néhány héttel később elesik a fronton az őr-
nagy; s negyvenöt tavaszán orosz fogságba kerül Bálint is, hogy csak 
négy évvel később térjen haza. A háború után Elekesek átköltöznek a pes-
ti Duna–partra, s egy új bérház hatodik emeletéről már csak elvesztett 
Paradicsomként nézhetik a szemközti Katalin utcát; életüket egyre inkább 
elrontva, nosztalgiával és bűntudattal igyekeznek eredménytelenül össze-
rakni a múlt cserepeit. Elekesből vaksi nyugdíjas lesz; Irénből, a jellegze-
tes Szabó Magda-i nőtípus újabb inkarnációjából a céltudatos szorgalom, 
rideg, racionalista önfegyelem abroncsába zárt, fáradt és ideges tanárnő; 
Blankából nyugtalan vérű, kalandok után futó kis tisztviselőnő; Bálintból, 
aki a fogságból megtérvén Elekeséknél kap szállást, de aki a régi jegyes-
séget már nem emlegeti, tehetségtelen, szürke orvos. Azután egyszer–
kétszer még fordul a kaleidoszkóp: Blanka rágalmaira Bálintot az ötvenes 
évek elején vidékre helyezik; Irén szerelem nélkül hozzámegy egy mér-
nökhöz, gyereket is szül neki; Blanka ötvenhatban külföldre távozik, s 
idegen férjét követve egy görög szigetre kerül; végül válása után Irén Bá-
lint felesége lesz, de már ez a sivár kései házasság sem segít: a „megbon-
tott Egységet” immár semmilyen nász nem adhatja vissza; a múlt letéte-
ményese legfeljebb a túlvilágról vissza–visszalátogató Henriett lehet. . . 

Ha csak a szándékot és a történetet figyeljük, még érdekes, megindító, 
elgondolkoztató regény is lehetne a Katalin utca: a színeket, szagokat, 
szenzuális képeket, „életes” jeleneteket megőrző emlékezet segítségével 
idézve egy távolodó kort; rezignáltan szólva a felnövés, az elszürkülés 
hétköznapi drámájáról; a középpontjába két nagy morális kérdést helyez-
ve: a történelem viharába vetett s arról tudomást csak alig vevő emberek 
kollektív felelősségéről és kollektív bűntudatáról meg a féltékenység bű-
néről, az egyén bűntudatáról beszélve. Közelebbről vizsgálva azonban 
már egyik téma megragadását sem érezzük eléggé mélynek, meggyőző-
nek. A felnövés szomorú drámáját, ha sokadszorra is, még aránylag sze-
rencsésen ábrázolja az írónő; közhelyes és idillikusán hamis lesz viszont a 
történelmi keret; a múltjával megbékült közönségnek szánt sziget–utópia 
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a „Katalin utca”; író- és filmestársai mögött bátorságban messze elmaradó 
az ötvenes évek rajza. Nem rögeszme, hanem – sajnálatosan még mindig 
– értékmérő, a történelmi célzatú mű történelmi hitelének próbája, hogy 
egy–egy művész mit tud, mit mer kimondani a sztálinizmusról, az 56-os 
forradalomról. Szabó Magda az egyikről is, a másikról is csak annyit, 
amennyit például a kommunista nőszövetség lapjának vasárnapi mellékle-
te elbírna. A sztálinizmusról hősnője, Irén szavaival azt: „az ötvenes évek 
elején kitüntették apámat is, engem is, s bár apám éppen eleget undoro-
dott a személyi kultusz évei alatt, a kitüntetésnek gyermekesen örült, va-
lahogy úgy képzelte, ránk, becsületes munkánkra felfigyeltek, a mi ese-
tünk kivétel, világos perc egy sötét periódusban”. 1956. októberéről pedig 
körülbelül csak ilyesmit: „az események az utcára csalták a diákokat”, 
„kinn a távolban lőttek, a rádió olyan volt, mintha megháborodott volna 
benne minden bemondó”. De nem okoz csorbítatlan örömet a másik két 
téma kidolgozása sem. A gyermekkori emlékek töredékei – a tanár és 
katonatiszt apák, a kerti játékok, a szülőknek rendezett házi színielőadás – 
mind túlságosan ismerősnek tűnnek: az irodalomból, Szabó Magda saját 
műveiből, a Cilike–könyvekből; bár egy Lukács György–tanítvány példá-
ul ezért nemcsak a szerzőt, de a magyar valóság stílusát is felelőssé tenné. 
S az események meg a szimbolikus értelmezés szintjén zavarosnak, „ma-
gasztosnak”, merészen végig nem gondoltnak vagy belülről, szenvedélye-
sen át nem éltnek látszik a vonzódások és féltékenységek, az agresszivitás 
és a bűntudat felvázolt hálózata, a be sem vallható vágy, az Erosz elfojtott 
sugárzása is: mintha maga az írónő sem tudná, nem akarná tudni, ki az 
ösztönök tárgya és ki a közvetítő; a mágneses középpontban, Irén önnön 
képmásaként, Blanka szeretőjeként, Henriett „apás” bátyjaként Bálint áll-
e vagy cinkossá avatott bűnbakként Blanka. 

Nem szívesen mondjuk ki, mert majdhogynem rosszhiszeműen súlyos 
a vád: a Katalin utcát olvasva ismét az az érzésünk, Szabó Magda „kiírta” 
magát; eredeti, egységes és mély regény helyett most is csak töredékekre 
futotta erejéből. Mintha csak egy–két novellára lett volna anyaga; s ezt 
igyekeznék „felpumpálni”, összeragasztani; s legfőbb gondja az lenne: 
hogyan „megemelni” – valójában lealacsonyítani – a történetet, mivel 
pótolni az igazi, az ihletett, minden pillanatban frissnek ható irodalmat. 

A Katalin utcát lapozgatva így tanulmányozhatjuk ennek a „pumpá-
lásnak” és megemelésnek, hamis regényesítésnek Szabó Magdára – meg 
általában a lektűr–irodalomra – jellemző módszereit. Ilyen fogás például a 
már–már groteszkül ható érzelgősség, a szentimentális húrok pengetése: a 
túlvilágról visszalátogató Henriett melodramatikus (s olykor akaratlanul, 
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kínosan nevetséges) jelenetei vagy a „két fogoly”, a „két özvegy” témájá-
nak könnyes kijátszása: „mihelyt Bálint közelségét újra megéreztem, 
azonnal visszakapcsolodtam abba a körbe, amelyet élete alkotott az 
enyémmel, s amelynek meglétén az se változtatott, hogy egyikünk fogoly 
volt egy időben, vagy szakított a másikkal, esetleg férjhez ment vagy gye-
reket szült”; avagy kásásán, terjengősen: „Vajon Bálintnak eszébe jutott 
valamikor, ami nekem annyiszor, hogy ő voltaképpen nem a második 
férjem nekem, hanem a harmadik, és én neki voltaképpen a második fele-
sége vagyok, nem az első, és nem egy nőtlen férfi és egy elvált nő kötött 
házasságot egymással a hatvanas évek elején, amikor végre összeházasod-
tunk, hanem két özvegy, akik közül az egyiknek rövid időre egy, a másik-
nak meg két másik házassága is volt.” 

Ilyen „megemelő” fogás a fellengzősség, a szépelgés, a sejtelmesség, a 
„mélységnek” álcázott banalitás, a nagy közhelyek (a halottak nem halnak 
meg, itt élnek közöttünk; a tárgyaknak van lelkűk stb.); a sokat ígérő és 
semmit nem mondó valami-vel, valami titokzatossal, valami érthetetlen-
nel kezdődő tirádák; a nagyzoló képek, melyekben a tanácstalan háziasz-
szony például a „tehetetlenség szobra” lesz, a feleség azért rendetlen, 
mert „valami titokzatos hatalom áll mögötte”, az elköltözött családtagok 
pedig „még definitívebben(!) érezték, hogy madár vette szárnyára a Kata-
lin utcát”. A legszebb ilyen emelkedett bővítmény talán Irén egyik mono-
lógjában található, az egykori latin–német tanárnő nagyobb dicsőségére: 
„átvillant rajtam a felismerés, hogy talán soha, semmikor nem lehetek 
már igazán a felesége, legfeljebb úgy, mint Leonore Wilhelmnek, hiszen 
Bálint elesett a maga prágai csatájában, és ha hozzá is megyek, ugyan-
olyan sajátságos férjem lesz nekem is, és ugyanolyan különös, holdverte 
es riasztó viszonylataim, mint a balladabeli lánynak. Graut's Liebchen 
auch? Ennek az eljárásnak ellentéte, pontosabban kiegészítője, mert épp-
úgy a biztos hang megtalálásának nehézségéről árulkodik: a gügyögés, a 
negédeskedés, az idétlenkedés, amely nemcsak az olykor jobb sorsra ér-
demes szereplőket fokozza le, de, még a jellemzőnek szánt egyenes be-
szédben is, magának az írónak értelmi–érzelmi színvonalára vet kétes 
fényt. 

Végezetül említenénk a „hígításnak” leginkább szembeötlő módszerét, 
a várható és terjengős kifejtések fogását, melyekről nem is tudjuk, ösztö-
nösen önti-e magából vagy cinikusan gyártja őket az írónő. Gondolunk itt 
a közhelyes elmefuttatásokra, olcsó politikai vagy erkölcsi bölcselkedé-
sekre, a háziasszony és a volt klasszika–filológus összefogó képzeletéből 
kipattanó megszemélyesítésekre, konyhasarki lares–ekre és gáztűzhely 
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fölött röpködő Cupidókra, az egész bekezdéseket, sőt oldalakat biztosító 
fecsegés–kérődzés formuláira („felmondja magának”, „naponta többször 
legyen ideje elismtelni”), meg az erőltetett, ál–pszichológiai feltevések 
sorjázására, kifejtésére, a nehézkesen okoskodó lélekelemzésre. Csak egy 
példát erre a rövidebbekből: „Azt hiszem, Pali (az első férj) lényegesen 
hamarabb rájött arra, aminek a konzekvenciáját csak jóval később vontuk 
le, milyen meddő kísérlet volt ez a korrekt együttélés, a házasságunk. So-
se fogadtuk be Palit igazán, s ez annál szomorúbb volt, mert hiszen tisz-
tességes, jellemes férfi volt, a szüléimét kedvelte, azok is őt, engem szere-
tett, mint ahogy voltaképpen én is viszontszerettem egy bizonyos határig. 
Ám házasságunk évei alatt valamit sose tudtunk elmondani neki, s vala-
mire sose voltunk kiváncsiak az ő életéből.” 

Nem akarjuk terhelni az olvasót akadékoskodó nyelvi észrevételekkel, 
boncolgatásával az olyan idétlenül fontoskodó fordulatnak, mint ez a 
„voltaképpen én is viszontszerettem egy bizonyos határig”. De anélkül, 
hogy purista nyelvőr mezében tetszelegnénk, eltűnődhetünk: a „konzek-
vencia” helyén nem állhatna-e tanulság, vagy a „korrekt együttélés”-t 
nem lehetne-e szerencsésebben megnevezni. A szemléletes, ízes nyelvére 
bizonyára büszke Szabó Magda regényében hemzsegnek az ilyen kifeje-
zések: „sokáig deprimálta, hogy elképzelései nem igazolódtak”; „fantasz-
tikusan fiatalon lettem igazgatóhelyettes”; már–már nevetséges hatással: 
Henriett tudta, „mennyire nem problémátlan találkozni az élőkkel” stb., 
stb. A legrútabb és barbárabb a realizálni ige angolos használata 'megér-
teni' jelentésben („ebben a pillanatban realizálták, hogy a kinti események 
olyan fordulatot is vehetnek ...”); de a szó akkor sem tetszetősebb, amikor 
inkább csak a stílust, nem pedig a nyelvhelyességet sérti: „uborkák és 
locsolókanna meg hinta realizálja számára azt”; „volt egy nagy szerel-
mem, ami végül mégse realizálódott”. Ki használja ezeket a szavakat, ki 
beszél ezekben a mondatokban? A sajtó és a beszélt nyelv gyakorlatától 
megfertőzött, pongyolában, telefonba csicsergő polgári háziasszony: az 
írónő, aki másnak tollán szatirikusán ábrázolt, beszédstílussal jellemzett 
figura lehetne? Vagy maguk a regény szereplői, akikhez – magatartásuk-
hoz és történelmi korukhoz ez a modor kevéssé illik? Akár így vesszük, 
akár úgy: botlik a jellemzésre törő író és a szöveget gondozó stiliszta, 
Kellemkedés, fecsegés, hanyagság mindenképpen: arról árulkodik a szó-
használat, amiről a szerkesztés, a szemlélet, a mű egésze: a hebehurgya 
kapkodásról, lankadó ihletet és fogyó élményanyagot helyettesítő bugy-
borékoló akarnokságról, egy írói pálya hanyatlásáról. 
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SÁRKÖZI MÁTYÁS 
Ritkán hallható hang35 

Albert Gábor: Istentagadó, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1969 
 
Manapság oly nehéz meghatározni, hogy mi „intellektuális” és mi nem. 
Legyünk hűek a szavak értelméhez. Hogy intellektuális az, ami a gondol-
kodás funkcióin alapul – mint az Értelmező Szótár is közli – csak első 
fokozat. A második lépcső az, – ahogyan a Szótár is fokozza – hogy az 
intellektuális az értelemre vonatkozik, értelmi. Ezért nem elégít ki Albert 
Gábor kiadói méltatója, amikor az „Istentagadó” alkotójáról csupán annyi 
információt szolgáltat, hogy a stílusa intellektuális és ez az „intellektuális 
stílus” kezdettől fogva hozzátartozik Albert Gábor egyéniségéhez. A stí-
lusa? Tán inkább a gondolkodásmódja. A mondanivalója. Meg az, aho-
gyan hozzáfog az íráshoz. A stílusáról inkább azt mondanám, hogy egyé-
nien képszerű, láttató, világos, lényegretörő. Ami átsüt rajta, aminek az 
átragyogását a stílus szerencsésen segíti, az egyfajta rokonszenves intel-
lektus. Meglehet, kevésbé ösztönös vagy kevésbé specializált, mint – te-
szem fel – Ottliké, kevésbé joviál–humanista, mint az esszéíró Grand-
pierre-é, kevésbé lírai és nem annyira megrekedt, mint Mándyé, nem oly 
rideg, mint Hernádié. Más. Talán igénytelenebb – ha nem is tudatosan. Ez 
a negatívuma. De szublimáló és katalizáló intellektus. Sejlik természeté-
ből, hogy jogon és bölcsészeten kívül teológián is pallérozódott. 

Albert Gábort sokoldalú írónak mutatja új novelláskötete. Sokoldalú-
sága e könyv szerint tematikus, jellege és a megközelítés módjában mu-
tatkozó. Hogy a kiadó a sokoldalúság szempontjának figyelembevételével 
válogatott Albert Gábor novellái közül, az nem feltétlenül válik a szerző 
javára. Mint egy nyilatkozatából megtudtuk, ő maga más írásait ajánlotta 
volna bizonyos kiválogatottak helyett: elvontabbakat, magvasabbakat, de 
a kiadó – többféle meggondolás alapján – így látta jónak prezentálni az 
írót. 

A kötet négy novellát tartalmaz, mind a négy más hangvételű. Az „Is-
tentagadó” és a „Sub pondere” erőteljesebbnek tetszik, mint a „Hintz né-
ni” vagy a „Vesszőfutás”. 

Vizsgáljuk őket sorjában: A címadó novella klasszikus allegória; jog-
gal feltételezhető, hogy azért száll vissza az ókori görög időkbe, mert így 
tud legtisztábban, legtisztességesebben és legmaradéktalanabbul felszínre 

                                                           
35 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 5. számában. 



 

165 

vetni egy olyan erkölcsi problémát, amely égetően jelenkori. Míg Koszto-
lányi „Nero”-ja részletező korvázlatai ellenére sem tudott megfelelően 
testközelbe hozni egyetlen szereplőt vagy a diktatúrából adódó nyavalyát, 
bar lényegében és összkicsengésében erőteljes kiáltás volt, riasztás, fi-
gyelmeztetés a fenyegető veszély közeledtén, az „Istentagadó” a veterán 
lágerlakó hiteles rosszérzéseit közvetíti, az emberi alapproblémák feltárá-
sában pedig oly mélységekig hatol, mint Shakespeare, amikor két görög-
témájú drámája egyikében, a szintén trójai szituációkat kiaknázó „Troilus 
és Cressida”-ban, az asszonyi hűtlenségnél fontosabb bajokat is elemez. 
Nyoma sincs hamis mitológiai pátosznak vagy irodalommá sulykolt lexi-
kon–pedantériának. A fa ló történetét arra használja fel Albert Gábor, 
hogy a nyílt sisakkal vívott harc eszméjét valló hősének keserves vívódá-
sát tarja élénk, azét, aki gyalázatnak érzi a küzdelem helyébe lépett cselt, 
megveti a hosszú csatában mar céljukat sem látó, kispolgárin potrohosodó 
„harcosokat” és fiatal idegeivel érzi, hogy a küzdelem hevében ölni, vért 
ontani kész hős elrontatlan, perverz férfiassága olyan elemi őserő, amely-
hez képest az ész furfangjait igénylő csel nem más, mint dekadencia. 

Kétélűsége miatt oly keserves a hős problémája és az „Istentagadó” 
éppen az aspektusok kérlelhetetlenül igazságkereső elemzése folytán nye-
ri el markáns arculatát, így mutatja meg, hogy mifajta és milyen intenzitá-
sú intellektualitás hatja át. 

A „Sub pondere” kisregény arról, hogyan szakadnak egy becsületes 
életre méltatlan szenvedések, hogyan rokkan bele egy szívós férfi a nagy-
szabású történelmi álnokságok és a pitiáner emberi aljasságok sorozatába, 
hogy végül azután, öregen, amikor a szerzésre buzdító, feljebbjutásra ser-
kentő, akaratos nedvek már kiszáradtak, szinte elégedetten fedezze fel 
sorsának rendeltetésszerűségét, békéljen meg szerénynek kijelölt helyével 
a világban. Egy élet kudarcra ítélt igyekezete után még–még felcsillan a 
megrokkant férfiban a kiteljesedés igénye vagy vágya, azonban bekövet-
kezik a perc, amikor a gyötrődésnek bármimódon is, fel kell oldódnia, 
hogy megalkuvón, de megtisztultan, tehetetlensége tudatában csodálkoz-
zon rá a világra a békéjét visszanyert ember. 

A legparányibb diszharmónia sem zavarja e kisregény kerek egészet. 
Tudatos átgondoltság süt a „Sub pondere” minden sorából, nyoma sincs 
az ügyes kifejezőkészség, a töltés nélkül bedobott prózairól szabványok 
mögé megbújó elbizakodott igénytelenségnek, amely a mai magyar no-
vellairodalomban eléggé elharapódzott. A „Sub pondere” nem ellesett 
történet és nem leírás, hanem sokkal több annál: rendkívül alapos sors–
analizis, felkészült intellektus tépelődése, amely ugyanakkor izig–verig, 
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ösztöneitől tápláltan művészi. Ez az a fajta irodalom, amelyből a honban 
oly kevés akad. 

Mégis, mi választja el az „Istentagadó”-t es a „Sub pondere -t attól, 
hogy remekmű legyen? Valamiféle ragyogás hiányzik belőlük. Olyan 
ragyogás, ami nemcsakhogy feledteti, de egyenesen természetessé teszi, 
hogy az író milyen nagyszabású intellektuális feladatok megoldásának 
veselkedett neki. Részletesség és pontosság egymagában nem tompítaná e 
ragyogás fényét, bár az Albert Gáboréhoz hasonló tudatos, gonddal szer-
kesztett prózánál minden fölösleges mondat veszélyeket hordoz magában. 

A „Hintz néni” beszélgetés–sorozata például jónéhány oldalon át a 
hibbant hősnő fecsegésébe fullad és annyira elakad előrejutásunk az iz-
galmas patologikus végkifejlés felé, hogy a dágványt már nem írói jelzés-
nek vagy írói eszköznek érezzük, csak nyűgnek. A ragyogásból semmi 
sem marad. A szürke sorokról nem bizonyos, hogy szükséges magunkat 
átrágni rajtuk, es hogy szükségszerű-e barrikádjukkal utunkat állni. Az 
intellektuális ragyogásnak árt az érzelmesség is. A kötet befejező novellá-
ja, a „Vesszőfutás” lírai önvallomás serdülőévekről, hányattatásokról, 
arról ahogyan emberré cseperedünk. Csupa szép részlet. Alapvetően em-
beri megfigyelések, emlékek, felvillanó képek, a zilált kor, amelyben az 
író nemzedékének meg kellett vagy kellett volna szerezni mindazt, ami 
kiteljesedéséhez szükséges volt. Albert Gábor itt annyi érzelemmel nyúlt 
a témához, hogy elhagyta a szerkesztő és szelektáló érzéke, szimata. 

A kötet, amely a negyvenegy éves írónak második 
elbeszélésgyűjteménye, (az első az „Albérleti szobák” volt, 1966-ban), 
arra serkent, hogy várakozással tekintsünk Albert Gábor minden, a jövő-
ben megjelenő műve elé, hiszen ritkán hallható hang az övé és feltétlenül 
olyan hang, amely nem csak újabb zöngékkel gazdagodhat, hanem széle-
sedhet, öblösödhet is. 
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CZIGÁNY LÓRÁNT  
Anyanyelvi Konferencia Magyarországon36 

A Magyar Tudományos Akadémia, a Magyarok Világszövetsége és a 
Debreceni Egyetem Anyanyelvi Konferenciát rendezett 1970 augusztus 1 
és 15 között két szekcióban. Az egyik szekció Debrecenben ülésezett az 
egyetem helyiségeiben, a másik Budapesten a Fészek Klubban. A konfe-
rencia célja volt – a hivatalos tájékoztató szerint – „megvitatni a magyar 
nyelv és irodalom oktatásának, terjesztésének az emigrációs lét sajátos 
feltételei közötti helyzetét, feladatait. Segítséget nyújtani e munkához, 
keresni a hazai és külföldi szakemberek együttműködésének formáit, le-
hetőségeit”. 

Az Anyanyelvi Konferencia kétségtelenül részét képezte annak a 
nagyszabású kampánynak, melyet a hivatalos Magyarország indított az 
idei „sokszorosan” jubileumi év alkalmával a külföldön élő magyarok 
megnyerésére. Ugyanakkor föltétlenül rá kell mutatni úttörő jelentőségére 
– hiszen ez az első alkalom, hogy a hivatalos Magyarország, bármelyik 
rendszer hivatalos Magyarországa, vendégül látta, illetve tárgyalni próbált 
saját emigrációjával. Rögtön hozzá kell tenni, hogy az emigrációt nem 
mint politikai testületet értem, s a meghívott vendégek arányérzékét di-
cséri: senki sem lépett fel olyan igénnyel, mintha valamilyen szervezetet, 
vagy egyesületet képviselt volna. A vendégek egyrésze a mai hivatalos 
Magyarország saját emigrációjának tekinthető, mivel ezt a rendszert 
hagyták el 1956-ban, kissé frivolabban fogalmazva: a „lábukkal szavaz-
tak” eléggé félre nem érthető módon. Ha ehhez a negatív szavazathoz 
hozzáadjuk az ellenzéki magatartást, szerintem jogosan beszélhetünk a 
résztvevők emigránsságáról. Csak ennyiben és így értem fenti kitétele-
met, hogy 'a hivatalos Magyarország képviselői' tárgyaltak az 'emigráció-
val'. 

Mert a budapesti és debreceni konferencia célja nem politikai viták 
vagy eszmecserék kialakítása volt, nem 'egyezkedés', vagy 'magyarázko-
dás', hanem egy lehetséges együttműködés határainak kitapogatása olyan 
területeken, ahol vita, vagy véleménykülönbség alig lehet. 

Bárczi Géza akadémikus bevezető előadásában ezt úgy fogalmazta 
meg igen pregnánsan, hogy „nem arról nem akarunk beszélni ami ben-
nünket elválaszt, hanem arról ami összeköt”. Mi az ami bennünket első-
sorban összeköt, függetlenül attól, ahol élünk? Ez kétségtelenül a nyelv, 
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az anyanyelv. Itt vita nem lehet: ezen a nyelven tanultunk meg beszélni, 
álmodni, imádkozni és káromkodni, az azonos nyelvet beszélők közössé-
géhez tartozunk bárhol is élünk. Talán ezért is lett a konferencia neve 
Anyanyelvi Konferencia s fővédnöke Bárczi Géza tanár úr, a magyar 
nyelvtudomány nagy öregje. 

A másik lehetséges érintkezési terület: a magyar irodalom külföldi ter-
jesztése. A magyar irodalom valami sajátos módon szívügye öregnek, 
fiatalnak, tudósnak és dilettánsnak, politikai emigránsnak és pártfunkcio-
náriusnak egyaránt. Noha a tudósnak vagy dilettánsnak nagyon gyakran 
teljesen más az elképzelése az 'igazi' magyar irodalomról – s ugyanez 
vonatkozik a politikai ízű értékítéletekre a hazai és külföldi politikai 
spektrum különböző színű képviselői esetében – ma már higgadtabb néze-
tek kezdenek előtérbe kerülni otthon is. Az elmúlt évek bebizonyították, 
hogy a külföldön élő magyarok legalább annyit tesznek a magyar iroda-
lom terjesztése érdekében mint az otthoni hivatalos szervek. Az is vilá-
gosnak tűnik, hogy a külföldiek a kisujjukat sem hajlandók megmozdíta-
ni, mondjuk Illés Béla vagy Berkesi András európai hírnevéért, de min-
dent megtesznek Weöres Sándor, Pilinszky János vagy Juhász Ferenc 
költői híréért. A külföldiek önzetlenül szolgálják a magyar irodalmat, 
mert nem lehet azt mondani, hogy külföldi magyar írók az otthoniak „kö-
pönyegében” rejtőzve óhajtják magukat az idegen nyelvi közösség színe 
elé csempészni. Azt pedig mindkét oldalon kívánatos lenne belátni, hogy 
egymás eredményeinek, vagy nevezzük csak szerényebben törekvéseinek 
nyilvános – főként idegennyelvű sajtóban történő – diszkvalifikálása, vé-
gül is nem az otthoniak vagy kintiek igazát, illetve elfogultságait hozza 
reflektorfénybe, hanem Ady Endrét vagy József Attilát helyezi ismét ta-
lonba. 

Ezek tehát azok a kiindulási pontok, melyek az anyanyelvi konferencia 
érintkezési alapját képezik. Ez az ami bennünket minden köteléknél erő-
sebben összeköt: a magyar nyelv és irodalom szeretete. Hiszem, hogy ez 
az érzés vitte Budapestre a konferencia külföldi résztvevőit, éppenúgy 
mint ahogy a konferencia védnökségét is ezért vállalta Illyés Gyula és 
Vas István, vagy ifj. Bartók Béla, illetve Kodály Zoltánná és amerikai 
magyar származású egyetemi tanárok: Lotz János és Sinor Dénes egy-
aránt. Az eddig elmondottak inkább csak a szándékok, indítékok és kö-
rülmények jellemzése. 

Hogy ezekből következtetéseket vonhassunk le, tekintsük át a megva-
lósulás formáját is, azaz a konferencia munkáját. Az ünnepélyes megnyitó 
a Debreceni Egyetemen zajlott le. A bevezető beszédek diplomatikus uta-
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lásai arra engedtek következtetni, hogy a konferencia létrejöttét a belső 
konszolidáció újabb fázisának köszönheti, de engedte sejtetni azt is, hogy 
létjogosultságával kapcsolatban a hivatalos vélemények megoszlanak. 
Ennek egyik bizonyítéka a hazai sajtó lagymatag érdeklődése: a budapesti 
kerekasztal konferenciáról semmi sem jelent meg a Népszabadságban, 
ugyanakkor a debreceni szekció üléseiről napi kommünikék láttak napvi-
lágot. 

Mielőtt a két szekció megkezdte volna munkáját Debrecenben és Bu-
dapesten37 közös plenáris ülésen vettek részt a meghívott vendégek: Bár-
czi Géza, a Konferencia fővédnöke beszélt a magyar nyelv történetéről, 
fejlődéséről Anyanyelvünk magyarsága címen. A magyar nyelvtudomány 
e kiemelkedő alakjának szinte személyes vallomásként ható előadását 
kiegészítette a maga száraz és tényeket hűvösen mérlegelő szabatosságá-
val a külföldi Nagy Károly referátuma az amerikai magyar oktatás nehéz-
ségeiről, eredményeiről és lehetőségeiről.38 

A budapesti szekció összesen hat kerekasztal konferencián vett részt: 
három irodalmi és három nyelvi téma köré csoportosítva. Egy–egy be-
szélgetés foglalkozott a hazai nyelvtudomány (bevezette: Imre Samu) és a 
hazai irodalomtudomány (bevezette: Szabolcsi Miklós) helyzetével, fel-
adataival és a kapcsolatok lehetőségeivel. Két kerekasztal konferencia 
speciális nyelvészeti problémákkal foglalkozott: az angol nyelvterületi 
magyar nyelvoktatás kérdéseivel (bevezette: Bánhidi Zoltán) és egy an-
gol–magyar kontrasztív nyelvtan munkálataival (bevezette: Dezső Lász-
ló). A legnagyobb vitát és érdeklődést a mai magyar irodalom helyzetéről 
szóló kerekasztal beszélgetés (bevezette: Béládi Miklós39) és a magyar 
irodalom külföldi terjesztéséről foglalkozó vita (bevezette: Boldizsár 
Iván) váltotta ki. A konferencián képviseltette magát a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Nyelvtudományi és Irodalomtudományi Intézete, a Szer-
zői Jogvédő Hivatal, a Kiadói Főigazgatóság, a Corvina Idegennyelvű 
Könyvkiadó és a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat. 

Mi jellemezte a kerekasztal beszélgetéseket általában? Egyrészt a hall-
gatólagos tolerancia: a vendég és a házigazda érzéseinek, meggyőződése-
inek kölcsönös tiszteletben tartása. A politikai vonatkozású utalásokat 

                                                           
37 Munkatársunk a konferencia budapesti szekcióján vett részt, így beszámolója csak 

ennek a szekciónak a munkájára szorítkozik 
38 Az előadás kivonatosan megjelent folyóiratunk idei 5. számában, „Szubkultúrát” vagy 

„integrációt” címmel. 
39 Béládi előadása rövidített formában megjelent a Kritika idei júliusi számában 'Gondo-

latok negyedszázad magyar irodalmáról' címen. 



 

170 

mind a külföldiek, mind az otthoniak kerülték, bár mindkét oldalon érző-
dött, tisztában vannak azzal, hogy nagyon sokszor az értékítéletek és ér-
zelmi telítettségek igencsak ellentétes töltésűek. Jellemző volt. ezenkívül 
egy fajta maximalitás: noha a konferencia már eleve leszűkítődött a ma-
gyar nyelv és irodalom kérdéseire, ezen belül azonban az alkérdések 
olyan mennyiségben merültek fel és annyi síkon, hogy akárcsak azok 
megvitatása is több külön konferenciát eredményezhetett volna. 

Tekintsük át a főbb kérdéscsoportokat. Az első és legfontosabb a ma-
gyar irodalom külföldi terjesztésének kérdése. Ma már szinte traumatikus 
élményként része a magyarság tudatának; londoni vízvezetékszerelőmet 
éppenúgy izgatja (bár gimnáziumot sem végzett), mint a magyarországi 
PEN Klub elnökét. A leghosszabb kerekasztal vita után, ahol mindkét fél 
felsorolta a saját eredményeit és a másik hibáit: terjesztésben, 
hozzánemértésben, elfogultságokban, egy idő után érvekből kifogyva 
villámcsapásként hatott a felismerés: mindaz nagyon kevés ami eddig 
történt. A fordítások nagyrésze jószándékú törekvés csupán, a Magyaror-
szágon kiadott fordítások pedig elfecsérelt összegek terjesztésük akadozá-
sa miatt; (jó példája G. F. Cushing kitűnő Puszták népe fordítása40). A 
terjesztési viszonyok más–más nyelvterületen nagyon különbözőek, de 
ugyanígy az igények is. A nehézségeket fokozza egy bizonyos maximalis-
ta gondolkodásmód, mely otthon éppúgy megtalálható mint külföldön: a 
magyar irodalom még nem tört át. 

Ez a Berlint megsarcoló Hadik huszárokra emlékeztető bravúros hu-
szárkaland azt hiszem soha nem fog bekövetkezni. Amikor a betörés el-
mélet hívei átgondolják a betörés kivihetetlenségét, akkor beszivárgásról 
beszélnek. Ez az amerikai külpolitikai szótárból kölcsönzött terminológia 
szintén hamis alternatíva, szintén ál trójai faló, s megint csak azt tükrözi, 
hogy valami módon a magyar irodalom egészét kellene becsempészni a 
'nyugati irodalmi tudatba' (ha van ilyen). 

Elsősorban ugyanis jó fordítókra van szükség. S a jó fordító szükség-
szerűen külföldön terem. Nem magyar anyanyelvű, ki jól megtanult né-
metül vagy franciául, hanem angol vagy francia, ki megtanult, jól megta-
nult magyarul. Itt nagy szerepe kell hogy legyen a külföldi egyetemek 
magyar oktatásának. De jelenleg elég nehéz még az érdeklődők érdeklő-
dését is megtartani, mert a magyar nyelv oktatása mint idegen nyelvé, 
sajnos, gyermekcipőben jár. Hiányoznak a jól megírt tankönyvek, nem-
csak nyelvkönyvek, de irodalmi tankönyvek is. Ezt a konferencia nyelvé-

                                                           
40 Lásd Zsigmond Endre: 'A rácegresi példa'. Új Látóhatár, 1968/3. szám. 
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szeti vitái is igazolták. A hazai tankönyvíró a külföldi diákoktól elszige-
telve él és dolgozik, ezért nem ismeri azok igényeit. A külföldi tanár leg-
többször saját szakmájának közösségétől van elszigetelve; kollégáitól 
nem tud tanulni s tapasztalatait sem tudja átadni a szakma többi művelő-
jének. Az is nagyon hamar kiderült; nem lehet ugyanazt a tankönyvet kü-
lönböző nyelvterületeken használni. Tehát több alapvető nyelvkönyvre 
lenne szükség. Magyarországon egy „központi” nyelvkönyv készítésének 
semmi értelme sincs. A kérdést tovább bonyolítja, hogy a nyelv és iroda-
lom oktatás az egyetemeken – főként az Egyesült Államokban – nem csak 
a külföldinek – tehát az amerikai születésűnek – szól, hanem a másod- és 
harmadgenerációs magyaroknak is. Ezek igényei megint mások, legtöbb-
ször tudnak valamennyit magyarul, s ha hiányos is, de bizonyos ismerete-
ik vannak a magyar irodalomról. Ezek a diákok többnyire csak saját – 
„etnikai kultúrájuk” alapjait akarják elsajátítani lehetőleg angolul. 

Ha most a fenti gondolatmenetet végiggondoljuk a magyar irodalom 
terjesztésétől külföldiek számára, a kivándoroltak igényéig, illetve még 
tovább bonyolítva a kérdéskomplexumot azzal, hogy a nyelvet anyanyelvi 
szinten beszélők kulturális igényeit is ki kell elégíteni, s ha ehhez hozzá-
adjuk a politikai színezetet: a hivatalos Magyarország azért terjeszti a 
magyar kultúrát, mert szocialista kultúra, vagy mert a kulturális eredmé-
nyek, az ország, ha úgy tetszik a rendszer eredményei, az emigránsok 
egyrésze pedig a jelentől elszakadva, azt ignorálva valami különleges, 
sajátlagosan mitologikus magyarságtudat misztikus küldetéshordozójának 
tartja magát, akkor könnyű belátni, hogy a sok bába között miként vész el 
a gyermek, a különféle meggondolásoknak miért éppen a magyar nyelv és 
irodalom ügye lesz az áldozata. Mennyire szomorú, hogy Kovács Imre 
gondolatmenete, egyik legutóbbi cikkében41 a magyar történelem elsikka-
dásáról az ellentétes, kicsinyes hatalmi villongások között analogikusán 
igaz a magyar nyelv és irodalom elsikkadására is az országon kívül. 

A fenti kérdéskomplexumnak még egy jelentős oldalága van: a külföl-
di magyar irodalom magyarországi elsikkadása. Ez viszont már egyoldalú 
kérdés, nem hiszem, bármelyik magyar író, akárhol is éljen, meggátolná 
külföldön megjelent műveinek magyarországi terjedését. A konferencia 
ezzel a kérdéssel is foglalkozott: a Magyar Tudományos Akadémia Iroda-
lomtudományi Intézetében készülő monográfia már nem csak a szomszé-
dos államok magyar irodalmát, hanem a nyugati magyar irodalmat is fel-
méri. Az irodalomtudományi felmérés persze az olvasót, a potenciális 

                                                           
41 Lásd Kovács Imre: Horthy deheroizálása. Új Látóhatár, 1970/4. szám 
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olvasót még mindig elzárja a művektől. Ma úgy tűnik, a magyarországi 
irodalompolitika három T betűje42 ellenére is, hogy a magyar irodalom 
jelentősebb nyugati alkotásainak hazai megjelenése, vagy ha úgy tetszik 
„megtűrése” foglalkoztatja a hazai illetékeseket. Ezt a tényt regisztrál-
nunk kell, messzemenő következtetések levonása nélkül. 

Végül felvetődött egy tudományos nemzetközi szervezet létrehozásá-
nak a kérdése. Ez a „magyar társaság iránti jámbor szándék” – hogy Bes-
senyei György egykori pamflettjének címét idézzem – azért merülhet fel, 
mert a magyarságtudománynak nincs nemzetközi szervezete. A többi kis 
népek tudományossága mind besorolható valamely nagyobb diszciplíná-
ba, a dánoké a skandináv tanulmányok egységébe, a lengyeleké vagy cse-
heké a szlávisztikai stúdiumok közé, a magyar irodalom viszont, bárm-
ennyire is szeretnénk, nem lehet része a finn–ugor stúdiumoknak, hiszen a 
finn és magyar irodalomnak semmi köze egymáshoz. Maradna a 
keleteurópai irodalmak közös, nemzetközi szervezete, hiszen a magyar, 
lengyel, cseh és román irodalmak – a nyelvi különállóság ellenére is több 
ponton találkoznak, mint azt általában hajlandók beismerni az itt megne-
vezett irodalmak művelői. Az ilyen nemzetközi szervezetnek viszont ma 
még sok objektív akadálya van. így a magyar irodalom legtöbbször mint a 
népmeséi kisebbik fiú a külföldi egyetemek szlávisztikai tanszékei köte-
lékében kullog s ez a helyzet nem egykönnyen változtatható meg. Ezért 
kívánatos lenne, hogy a magyarságtudomány művelői nemzetközi szerve-
zetet alkossanak: tagjai legyenek azok a külföldi tudósok, kik a magyar 
irodalommal foglalkoznak, valamint a nyugaton és keleten működő (bele-
értve a jugoszláviai, romániai, csehszlovákiai irodalomtudomány művelő-
it is) magyar szakemberek. 

Az irodalomtudományi kerekasztal vitán e társaság kérdése is felme-
rült. A vélemények megoszlottak: többen az összes humántudományok 
(történelem, néprajz, stb.) bevonását javasolták, mások viszont csak a 
nyelv és irodalom művelőinek laza szervezetét támogatták. 

A konferencián számos részletkérdés is megvitatásra került, hazai és 
külföldi nyelvészek egyaránt fontosnak tartják mint a nyelvoktatás elen-
gedhetetlen segédeszközét a magyar szógyakoriságon alapuló listákat.43 A 

                                                           
42 Támogat, tűr és tilt. 
43 A szógyakorisági listák statisztikai módszerek segítségével és komputerek felhaszná-

lásával egy nyelv leggyakrabban használt szavait tartalmazzák irodalmi és köznyelvi, 
valamint bizonyos mennyiségű réteg- vagy szaknyelvi szövegek illetve hangszalag 
felvételek alapján. Szokásos egy, három, öt és tízezer alapszót tartalmazó listák ké-
szítése. Fontossága az alapvető nyelvoktatásban könnyen látható. 
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hazai nyelvészek beszámoltak a készülő szinonima szótárról, mely az 
angolszász nyelvterületen jól ismert Roget's Thesaurustól eltérő elvek 
alapján készül, de fontos segédeszköze lehet a stilisztikai képzésnek. 

Az Anyanyelvi Konferencia minden kezdeti nehézsége ellenére is 
hasznosnak mondható, legfőképpen azért, mert fölvázolta a problémák 
főcsoportjait, kezet adott egy olyan dialógusnak, mely a napi politika fölé 
emelkedik, bár kétségtelen, hogy az ott kirajzolt együttműködésnek is 
lehetnek  

még nehézségei, nemcsak otthon, de külföldön is. A meghívást elfoga-
dó vendégek a konferencia szervezőinek bizalmat előlegeztek, s ha a bi-
zalmat a Zárónyilatkozat szellemétől eltérően propaganda célokra óhajt-
ják felhasználni, ez könnyen veszélyeztetheti az együttműködés lehetősé-
geit. Az pedig nagy kár lenne, mert növelné azok számát, kiknek a ma-
gyar irodalom kincsei örökre elvesznek, kiknek anyanyelvűk magyarsága 
már csak néhány exotikus szóra szűkül le. 

Befejezésül egy volt barátomat, afféle szalonpolitikust szeretnék idéz-
ni, ki gyakran nevezett bennünket, – kik 1956-ban hagytuk el Magyaror-
szágot, huszonegynéhány évesen – Deák–párti lateiner kisnemeseknek, 
szerinte minimalista elképzeléseinkért. Mi valóban ezt a történelmi leckét 
tanultuk meg: maximalista követeléseket könnyű támasztani, de majdnem 
mindig lehetetlen végrehajtani. Naivság lenne azt gondolni, hogy a hiva-
talos Magyarország olyan külföldi kultúrpolitikát folytat majd, mellyel 
egyetérthetnénk, de ha az Anyanyelvi Konferencián felvetődött problé-
máknak azonban csak egy része is megoldódik, hosszú távon otthon is és 
külföldön is nyertünk, mert tettünk valamit. Pedig mennyivel könnyebb 
maximalista igényeink fedezékében tétlenkedni! 

Hogy az Anyanyelvi Konferencia beváltja-e a hozzáfűzött reményeket, 
nemcsak a résztvevők és a rendezők szándékától függ. Az utazás „fára-
dalmait” mindenesetre megérte a szerzett tapasztalatok sokrétűsége. Ezzel 
a meggyőződéssel tértem vissza Budapestről. 
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MAGYAR GUSZTÁV  
A gondolat útjai44 
Szalay Lajos „Genezis”-ének nemzetközi visszhangja 
 
Szalay Lajos tavaly töltötte be hatvanadik életévét, őrmezőn, Észak–
Magyarországon született 1909-ben. Tanulmányait a budapesti Képző-
művészeti Akadémián végezte. A második világháború után Argentínába 
került, ahol rajzművészetet tanított. 1961-ben áttelepedett az Egyesült 
Államokba. Művészete ma világszerte ismert. Az amerikai, a 
nyugateurópai, a japán szakfolyóiratok kritikusai nagy respektussal emlí-
tik nevét és műveit. 

Művészetének alapos értője és megbecsülője, Kassák Lajos, valamikor 
ezt írta róla: 

„Vonalai szinte érzékien hajlékonyak, körülzárt formaalakzatai monu-
mentálisak és fájdalmasan gunyoros, vagy megdöbbentően agresszív ha-
tásúak. Kultúrája magában foglalja a szociológia és a pszichológia isme-
retét, szintetikus szűrő- és nagyítólencsén át néz bele a világba, a külön-
böző vonatkozásokat egy törvény alatt fogja össze s ezért minden rajzá-
nak megvan a maga centrális magja, hogyanja és miértje. Nézzük meg a 
környezetét, amelyben mozog, nézzük meg figuráinak esett vállait, szen-
vedélyben görcsös, vagy áldást osztón szétnyitott kompozícióit és meglát-
juk bennük a társadalmi és pszichológiai indító erőket és a nyugtalanító 
akarat előretörését.” 

Ezek alapján elmondhatni Szalayról, hogy rajzai olyanok, mint a nyers 
gondolat útjai az emberben: erőteljesek, őszinték, energiájuk és sebessé-
gük van, s így feszültséggel terhesek. Látásukra az ember akarva–
akaratlan meghökken, a művészi ábrázolás tökéletessége és drámaisága 
azonban ezt a meglepetést először a szemlélő és szemlélt között spontán 
létrejövő rokonszenvvé, majd megértéssé és végül elfogadássá változtatja. 

Legszembetűnőbb erénye rendkívüli rajztudása, amely első pillantásra 
nyilvánvalóvá lesz avatott és avatatlan előtt. Mert bár a modern festészet-
ben aránylag igen könnyű – ha szabad mondanunk – „megjátszani” a mű-
vészt (hisz a témára, a formákra, a színkezelésre s a technikára, de magára 
az ábrázolásra is egyaránt áll a „catch–as–catch–can”, azaz a „fess, ahogy 
tudsz vagy akarsz” túlzott szabadsága és szabadossága, amelybe a tehet-
ségtelen, a tettető, és a képmutató éppúgy belefér, mint az igazi vagy a 

                                                           
44 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 6. számában. 
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közepes tehetségű művész), addig a rajzoláshoz tudni kell: itt nem lehet 
tettetni. Magától értetődőnek hangzik talán, de egy portréról fel kell is-
merni az ábrázoltat, s egy bibliai illusztrációhoz csak az foghat, aki az 
ihleten kívül a rajzművészetben is már megállta a helyét. 

A Print című amerikai folyóirat még 1964-ben így írt róla: „Rajzainak 
művészi ereje és megindító szépsége egy mesteri rajzművész páratlan 
kézügyességét villantja fel, amely egyúttal visszatükrözi az alkotó érzé-
kenységét az emberi érzések teljes skálája iránt.” 

Az American Artist művészeti folyóirat 1969. decemberében Szalay 
Lajosról igen jelentős művészeti ismertetőt nyújtva, találóan jegyezte 
meg, hogy „mennyire más volt akkor, amikor ha valaki nem tudott rajzol-
ni, festeni se tudott, míg ma olyan sokan festenek, akik sohasem tanultak 
meg rajzolni !” 

Mesteri rajztudását egy japán és egy nyugat–német folyóirat is lelkes 
szavakkal méltatja. 

A tokiói Idea folyóirat szerint: „Hallhatatlan realitásával és lenyűgöző 
művészi tisztaságával Szalay Lajos rajzművészete egyenrangú a legna-
gyobb korabeli grafikusokéval.” (1963). A müncheni Cebrauchsgraphik 
pedig – nagyobb általánosítást használva – így jellemezte művészetét: „A 
toll varázslója. Ritkán találkozunk ma a rajzművészet olyan képviselőjé-
vel, akit össze lehetne hasonlítani Szalay Lajos szárnyaló művészi tudá-
sával.” 

Szalay Lajos művészi alkotásait számos múzeumban találjuk meg: 
Magyarországon, Észak– és Dél–Amerikában és Nyugat–
Európában.Több művészeti díj nyertese, s egy UNESCO ösztöndíjé is, 
mely utóbbit Rouault, a nagy francia művész kezdeményezésére kapott. 
Mint könyvillusztrátor is nemzetközi hírnévnek örvend; tavaly a New 
York Times vallásos tárgyú könyvekkel foglalkozó mellékletét illusztrálta 
feltűnést keltő rajzaival. 

Eddigi legjelentősebb alkotása az Ótestamentum Genezis című köny-
vének illusztrálása Genezis, egy grafikai értelmezés címmel, 150 rajzával, 
mely 1966-ban jelent meg New Yorkban a Madison Avenue Church Press 
gondozásában. 

Szalay Lajos mint modern művész közelítette meg ezt a nagy művészi 
tudást kívánó témát s élt egyrészt azzal a szabadsággal, amelyet a bibliai 
témák egyetemessége nemcsak kínál, de amelyre el is kötelez: Káinok és 
Ábelek ma is vannak és a világ végéig fognak létezni, s bizonyosságból 
tudjuk, hogy a szegények mindig velünk fognak maradni. S hogy a Jó és a 
Rossz, a Világosság és a Sötétség ellentéte, kettőssége, szintén maradan-
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dó. Mert végülis így rendeltetett. Másrészt pedig Szalay a Genezis illuszt-
rációiba belevitte nemcsak az Újtestamentum mondanivalóját, de egyúttal 
úgy ábrázolta, hogy a tegnap, a ma, és az elkövetkezendő 24 órán belüli 
holnap emberét tette – ahol lehetett és ahol odavaló volt – az ábrázolás 
alanyául. Mindez persze, mint a híd a tartópilléreken, az ő sajátos művé-
szi stílusán és felfogásán, az általa választott szimbolisztikán és egyéni 
meglátáson nyugszik. 

A Genezishez Read H. C. David, a könyvet kiadó református egyház-
község papja írt bevezetőt. Ebből idézünk most néhány érdekesebb részt: 

„A bölcsek mindig tudták, hogy a Biblia mondanivalóját nemcsak a 
történészeknek, nyelvészeknek, archeológusoknak és a dogmatistáknak 
tartogatja. Oly sokat beszéltünk saját falaink között, szó–szimbólumainkat 
váltogatva, és elöntöttük a Bibliát jegyzeteinkkel és kommentárjainkkal, 
hogy nem volt időnk komolyan figyelni, vajon mit is akar mondani. Mert 
a Biblia nem kizárólagos tulajdona egyik csoportnak sem, mégha tagjai 
tudósok, szentek, vagy evangélisták is. A Biblia mindenkié. És amikor e 
„mindenkit” jelképező művész rajzban, vagy festményben, vagy szobor-
ban, vagy drámában beszél, akkor ideje, hogy mi is feljőjünk megszokott 
pincénkből, hogy hallgassuk és csodálkozzunk...” „Most, hogy már meg-
szabadultunk a „Genezis és a Tudomány”-ra vonatkozó steril vitáktól, és 
javunkra szolgált a tudósok szövegkutatása, talán most már készen va-
gyunk arra, hogy ismét halljuk az Isten igéjét, ahogy azt a művész nékünk 
közvetíti. Az egyház annyira belemerült az exegezis, és a kommentárok 
szótudományaiba, hogy elhanyagoltuk a művész, mint a Szent Szó értel-
mezője hozzájárulását. Ha a határok valóban komlóban vannak s ha az 
egyház kiemelkedni akar a mai idők legtermékenyebb kultúrforrásaitól 
való önelzártságából, akkor jogosan remélhetjük bibliai örökségünknek 
egy új meglátását és ihletőbb megértését.” 

Szalay Lajos Genezis illusztrációi, teljes, élénk visszhangot keltettek. 
A Print amerikai művészeti folyóirat (1967. november–decemberi szá-
mában) így ír: „A mostani határozott igyekezet, hogy a vallást mielőbb 
időszerűvé és a mai világra vonatkozóvá tegyék, kitetszik azokból az erő-
teljes rajzokból, amelyek ... egy rendkívül érdekes új könyvben jelentek 
meg: Szalay Lajos Genezis, egy grafikai értelmezés c. alkotásában.” ... „A 
művész bibliai benyomásainak grafikai értelmezését rendkívüli maiság, 
időszerűség jellemzi azaz mély, érzelmekkel telt és igen meggyőző ábrá-
zolásai olyan hús- és vér témáknak, amelyek ma is foglalkoztatnak ben-
nünket.” 
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A Gebrauchsgraphik című müncheni művészeti folyóirat szerint „A 
Genesis amerikai kiadója nyilván azzal a... feltételezessel adta ki a művet, 
hogy egy ilyen érdekes modem Biblia–illusztráció különösképp vonzza 
majd azokat, akiknek ízlésük már elfordult a Biblia tradicionális teológiai 
értelmezésétől.” 

Egy japán művészeti folyóirat igen alaposan illusztrált, terjedelmes 
cikkében pedig Szalay Genezisét „a művésznek a második világháború 
tragédiájából kiszűrt és sajátmaga által is megtapasztalt szintézisének” 
nevezi, mely felmutatja „a modern ember feszültségét és félelmeit.” 
(Idea, Tokió, 1967.) 

Az Illustration című nyugatnémet kiadvány, mely a „könyvillusztrálás 
folyóirata”-nak nevezi magát, jelentős cikkben foglalkozott Szalay Lajos-
sal 1969. áprilisi számában. Miután részletesen tárgyalta Szalay különbö-
ző témájú illusztrációit, beleértve a Genezist, ezt írta: „Mint művész, Sza-
lay Lajos egy egész világot hordoz magában. Vallásos hitének nagy jelen-
tősége van művészetében, s ez mint valami szent dolog fejeződik ki.” 

Végül idézzük magát a művészt a Genezisről, melyet főalkotásának 
kell tekintenünk: „A Genezis népe ma is élőnek látszik... Káinból igen 
sok van közöttünk, és a jó és a rossz tudásának fájából az alma hamar 
lehullhat fejünkre egy gomba-alakú felhő formájában” (ebben bizonnyal 
utalás van az atombomba robbanását követő ismert felhőformára). 

De a legmeggyőzőbb Szalay válasza, amikor feltették neki a kérdést, 
hogy miértis illusztrálta a Genezist? „Nem illusztráltam. Képtelen vagyok 
optikai illusztrációra. A témával való azonosulás nem illusztrációi” (Ki-
emelés az eredetiben.) 

Ezt az „azonosulását az teszi tulajdonképpen lehetővé, hogy Szalay 
Lajos egyéni filozófiája és mesteri rajztudása magában foglalja az emberi 
érzések teljes skálájának ismeretét és ábrázolásának művészi képességét 
is. Ezt több kritikusa is kiemelte, mint például a milánói Le Arti művésze-
ti folyóirat 1967. februári számában: „Szalay igen tehetséges az emberi 
érzések interpretálásában.” 

Íme, így vélekedik a külföld egy nagy magyar művészről, aki messze 
hazájától, de belegyökerezve abba („Magyar voltomat várként őriztem a 
magam védelmére mindenütt”, – mondja saját magáról), félelmet és előí-
téletet legyőzve, részt vesz a magyarság tágabb művészeti vérkeringés-
ében is. Művészi elveihez való töretlen hűségből szerénységben és mond-
hatnánk küzdelmesen él „a korlátlan lehetőségek hazájában”, de emelt 
fővel, művészeti megalkuvás nélkül, s véleményünk szerint megtalálva 
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azt a művészi keretet, amelyben tehetsége, egyénisége és művészete a 
legjobban tud majd kitárulni. 

Szalay Lajos tervez egy „önéletrajz”-ot magyarországi kiadásban, 
mégpedig a szó valódi értelmében: főleg rajzokkal illusztrálva életét. S 
mivel eredetileg írónak készült mielőtt képzőművész lett, kettős tehetség-
gel foghat hozzá e rendkívül érdekesnek ígérkező művészi kihíváshoz, 
feladathoz. 

Szalay Lajos sajátmagát „képíró”-nak, stílusát pedig „ünnepélyesének 
nevezi, e sorok írója úgy véli, hogy inkább a komolyság illik az utóbbira. 
Rendkívüli rajztudása és témáinak tárgya váltja ki e komolyságot, emel-
kedettséget, ihletett figyelmet, pontosabban művei ilyen magatartást kö-
vetelnek meg a szemlélőtől. 
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ZSIGMOND ENDRE 
Hétköznapok a keresztfán45 

Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér, Deák Ferenc rajzaival, Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest 1970, 245 lap. 
 
Erdély új írót küldött; Sütő András „falusi krónikája” remény és kezesség, 
hogy egy nagy emberi és írói örökség holnap sem marad gazdátalan. Kö-
tetét könyvtáram legalsó polcán fogom elhelyezni, ott, ahol leginkább 
kezemre esik, – hiszen gondolom, még sokszor fogok érte nyúlni; valahol 
közeli rokonai, a „Puszták népe” és Tamási „Szülőföldem”-je között szo-
rítok majd neki helyet. Ne vonjunk túl szoros párhuzamot a művek között, 
hiszen utóvégre: Illyés az Illyés, Tamási az Tamási, a fiatal, kolozsvári 
Sütő pedig – jogos öntudattal és igen eredetien: Sütő András, de kétségte-
len, hogy az „Anyám könnyű álmot ígér” a harmincas évek népi irodal-
mának, a faluvizsgáló írók munkáinak örökségét hordozza, az ő fájdalmas 
igazságokat feltáró, a szigorúan szociográfiai szemléletet (a szó betűsze-
rinti értelmében) családias, lírai hanggal enyhítő elbeszélő modorában 
szól. De az összehasonlításra, a párhuzamra – ezekre a szellemi mankókra 
– nem is a kolozsvári szerzőnek, illetve könyvének van szüksége, hanem 
sokkal inkább nekünk, akik valljuk be – nem követtük kellő figyelemmel 
az utóbbi években ismét nagyszerűen kivirágzó erdélyi irodalmat. Az új 
„lélekindulás” legfontosabb, szavakba szedett dokumentumai többnyire a 
Bukarestben működő, új, nemzetiségi kiadó, a Kriterion gondozásában 
jelennek meg. A vállalkozás legelső kiadványa éppen Sütő tárgyalt köny-
ve volt és azóta is olyan értékes műveket bocsátott a közönség elé, mint 
például Bálint Tibor, egy Tersánszkyhoz sem méltatlan, picaro–regénye, a 
Zokogó majom, Tamási Gáspár az amerikai „Moses nagyanyó”-t idéző 
önéletírása, vagy a szépen gondozott Téka–sorozat, – hogy csak néhány, 
kiötlőén értékes munkát említsek. Erdélyország szakadatlanul küld új és 
új, értő munkásokat a magyar betűnek; egy lélegzetnyi szabad levegő és 
Bethlen Miklós, Petrőczy Kata, Orbán Balázs, Dsida Jenő, Tamási Áron 
öröksége máris új, zöld ágat hajt a nép és az ünnepien tiszta magyar nyelv 
hűségében! 

De hogy a párhuzamnál maradjak: Sütő megközelítése azonos Tamási 
„Szülőföldem” című könyvének látószögével: a paraszti család legidő-
sebb, városi iskolát járt fia, író, újságíró, hazalátogat szülőfalujába, széj-

                                                           
45 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 6. számában. 
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jeltekint a családban és a rokonoknál, barátoknál (vagyis: az egész falu-
ban, hiszen itt mindenki rokon vagy gyermekkori játszópajtás), majd csa-
ládi emlékek, szociográfiai megfigyelések, valamint gyermek- és ka-
maszkori emlékek mozaikköveiből összeillesztett képet nyújt át az olva-
sónak a maroknyi közösség életéről. Naplójegyzetek írta a szerző könyvé-
nek címe alá –, tálán amolyan tudatosan szerénykedő írói kacérsággal –, 
de írásának műfaját valóban nehéz is lenne szabatosan és röviden megha-
tározni. Irodalmi szociográfia Egy család viszontagságai a sztálinizmus 
korszakában – Falusi krónika – Elegyes paraszti anekdoták egy mezőségi 
faluból – A bürokrácia ostobaságai – Gondok és gondolatok egy mai fa-
luban – Családi kör Százados szelíd szegénység – mindez és még sok 
minden más is lehetne a könyv alcíme. De talán a teljesen kötetlen műfaj-
ban, a „naplójegyzetek” szerényen szürke cimkéje mögött, szabadabban 
járhat az írói képzelet és a vizslató riporteri kíváncsiság, jól megférve a 
történeti vázlatokkal, személyes töprengésekkel, gyermekkori emlékek 
idézésével, valamint a szatirikus, vagy lírába oldott betétekkel. 
Sokmindenről olvashatunk Sütő kötetében: a leányanyák nehéz sorsáról 
egy kicsiny puritán közösségben, a szőlőtelepítés nehézségeiről és öröme-
iről, a szülőfalu nyelvének megdöbbentő hanyatlásáról, szegényedéséről, 
boros mulatságokról és halotti tőrről, az új kommunista értelmiség viszo-
nyáról paraszti szüleihez – a mezőségi szülőfalu, Pusztakamarás szinte 
minden gondjáról és öröméről. 

De a könyv gerince a Sütő család megpróbáltatásainak, minden önsaj-
nálkozás, de egyben minden elhallgatás nélkül feljegyzett története. A 
Hétköznapok a keresztfán című fejezet mondja el a nagyját, de utalások-
ban, kiegészítésekben ott kísért a fájdalmas történet az egész kötetben – 
nevezetesen a bevezető és befejező részben, mintegy egységbe fogva az 
időnként széthullással fenyegető mondanivalót. Maga a történet kétségbe-
ejtően hétköznapi: Sütő Andrást – az író apját – az 50-es évek elején „ku-
lák–listára” teszik, még nehezen szerzett házából is kizavarják és évekig 
mint megbélyegzett, üldözött ember tengeti életét. Az egykori napszámos 
könyörgő kérvények sorában bizonygatja, hogy az, ami, vagyis: kétkezi 
szegényember és még „cséplőszekrényét” is felajánlja „ha volna olyan 
szíves az állam, hogy ingyen átvegye.” Ez a felesben birtokolt együgyű 
masina, „cséplőszekrény” juttatta ugyanis Sütő Andrást a szégyenlajst-
romra. Évek instanciázása után végül is engedélyt kap, hogy megszaba-
dulhasson tőle es akkor egy liter bor árát kapja érte a piacon. És ezért a 
potomságért volt családjával együtt évekig a hivatal hajtásában! 
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De a szerző nemcsak a múlt – ma már hivatalosan is helytelenített –, 
embertelenül torz intézkedéseit állítja pellengérre, hanem, – dicséretére 
legyen mondva – a bürokrácia mai túlkapásait is, így például a háztáji 
földek igaztalan és gazdaságtalan elosztása, vagy a szőlőtelepítés terén. 

Sütő András nyelvéről, erről a pataktiszta, szivárványosan gazdag és 
játékosan derűs irályról voltaképpen elemző tanulmányt kellene írni. Ma-
ga a szerző, szerényen, Tamási Áron tanítványának vallja magát ebben is 
– de az ismertető szívesebben mondana méltó utódot, vagy szinte – 
egyenrangú örököst. Erdély nyelve – a magyar nyelvjárások talán leg-
szebb szólama – a fiatal kolozsvári íróban újabb értő, hibátlan hallású 
művészre talált! 

De nem írhatunk Sütő András munkájáról anélkül, hogy szót ne ejte-
nénk „nagypolitikai” felhangjairól is – amelyről egyébként közvetlen szó 
éppúgy nem esik ebben a kötetben, mint ahogyan a „Puszták népe”-ben 
sem találunk kész, kidolgozott tervezetet földosztásra. Sütő „naplójegyze-
tei” egy paraszti család, egy alig másfélszáz főnyi közösség napjainak 
tükrében, negyedszázad (és több) erdélyi történelmét villantják elénk – 
azoknak látószögéből, akik ezt a történelmet sohasem irányították, mindig 
csak elszenvedték. Hisszük, hogy a soknépű, soknyelvű Transszilvánia, 
hasztalan vetélkedések koncából, ismét „tündérkert” lehetne – (talán az 
egész, soknépű Európának is tanulságul szolgálva) –, mint ahogy tudjuk, 
hogy ilyen emberi megoldást mennyivel könnyebb óhajtani és tervezget-
ni, mint az adott realitások határai között valósággá építeni. Egyre nyil-
vánvalóbbá válik azonban, hogy ez a megoldás aligha lehet más, mint a 
Tamási-megálmodta „erdélyi társaság” – ahol a föld minden fia: román, 
magyar, szász, székely, zsidó, örmény és mind a többi, egyet–óhajtó türe-
lemmel üli körül a csorbítatlan jogegyenlőség és a demokratikus szocia-
lizmus asztalát. Illetlen szemérem lenne elfeledni, hogy volt idő, amikor 
ennek a magyar nacionalizmus, szűklátókörűségből született túlzásai áll-
ták útját, mint ahogy csak a téves tapintat hallgatná el, hogy az elmúlt 
negyedszázadban is voltak zord idők, amelyekben egy más színezetű 
eszmei szűkkeblűség akadályozta meg az emberséges kibontakozást. 
Ezekben az években – a többi között – a magyarság is sötét napokat élt át, 
a Hivatal packázásainak kettőzött – nemzetiségi és dogmatikus – terheit 
cipelve. Sütő András könyve – az, hogy akadt igazmondó író, aki papírra 
vetette, és az, hogy megjelent, megjelenhetett, bizonyság es biztatás, hogy 
ezeknek a sötét éveknek árnyai fakulóban vannak és hogy a „hétköznapok 
a keresztfán” többé nem térnek vissza. Ez a komor napokat idéző könyv 
éppen sötét színeivel: biztatás – hiszen csak „növeli, ki elfödi a bajt” de 
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ahol a sebeket bátran föl lehet tárni, ott – bízzunk benne! – az orvosság 
sem késhet sokáig. Igen, idősb Sütő Andrásné mindenkinek könnyebb 
álmot ígér; mindnyájunknak, akik Erdély népéért, minden népéért aggó-
dunk és akik Erdélyben reménykedünk. 
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CUSHING G. F. 
Ady problémák angolul46 

Poems of Endre Ady, translated by Anion N. Nyerges, Hungarian 
Cultural Fundation, Buffalo 1969, 491 lap. 
 
Aligha kétséges, hogy e század magyar költői közül Adyt a legnehezebb, 
a kívánt hatást keltve, angolra fordítani. Költészete, témájának változatos-
sága miatt, szokatlanul széleskörű ismereteket követel az olvasótól. Nyel-
ve nemcsak szimbolikus és fölöttébb eredeti, hanem tömör is és ezért a 
megszokottnál nagyobb követelményt támaszt az olvasó képzeletével 
szemben. És mintha mindez még nem lenne elég – Ady verstechnikája is 
problémát okoz. Virtuóz költőről van szó. Ezt Ady modern kritikusai 
gyakran elfelejtik, miközben a versek jelentését próbálják megfejteni. 

Mindezeket végiggondolva nem meglepő, hogy Ady fordítói közül ke-
vesen jártak sikerrel. Nyerges professzor könyve kapcsán is ez jut az em-
ber eszébe. A főként életrajzi jellegű, hosszú bevezető tanulmány mellett, 
több mint 350 Ady–vers angol átköltését közli. A kötetet rövid bibliográ-
fia, index és néhány fényképmelléklet egészíti ki, valamint Nyerges rövid 
előszava, amelyben megjegyzi, hogy több mint két évtizeden át dolgozott 
a fordításokon. Bevallja azt is, hogy munkájában néha szinte megoldha-
tatlannak látszó problémák adódtak. Ady költészeténél a válogatás talán 
mindennél fontosabb. Kedvenc témáinak is igen széles skálája van: ön-
maga, a nők, a magyarság, a pénz, a politika, a vallás – hogy csak a leg-
nyilvánvalóbbakat említsem. Ezért bármilyen is a válogatás – azzal tá-
madható, hogy a költő valamelyik témakörét a kelleténél jobban kiemelte. 
De a fordítónak legfontosabb feladata: a fordítható verseket kell kiválasz-
tania, olyan verseket, amelyek azok számára is érthetők, akik kevésbé 
ismerik Magyarországot. A Góg és Magóg fia vagyok én című versnél 
például meg kell magyarázni Góg, Magóg, Verecke, Dévény, Vazul és 
Pusztaszer jelentését. 

A szóbanforgó könyv verseit Ady tíz fontosabb lírai kötetéből válogat-
ta a fordító, kezdve az Új Versek című kötettől a költő halála után megje-
lent Utolsó Hajók című gyűjteményig. De a fordított verseknek több mint 
a fele Ady első négy kötetéből került ki. A Vér és Arany című kötetből 
6o-at fordított le Nyerges professzor, míg a Ki látott engem? címűből 
mindössze 18-at. A könyv a különböző ciklusok címei alatt közli a verse-

                                                           
46 Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 6. számában. 
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ket, még akkor is, ha a ciklusból csupán egyetlen egy verset emel ki, és 
méghozzá nem is a ciklus címadó versét. Ennek a megoldásnak szerintem 
nincs semmi előnye. Dénes Zsófiától és Földessy Gyulától jól tudjuk, 
hogy Ady mérhetetlen gonddal rendszerezte verseit – mindegyik ciklus a 
maga megkülönböztető módján egységes, mindegyiknek megvan a maga 
egyéni ritmusa. 

Az egészet tekintve azonban Nyerges válogatása az egyensúly megőr-
zésére törekedett és a lehető legteljesebb képét adja Adyról a külföldi 
olvasónak. Természetszerűen igyekezett minél több vallásos Ady verset 
fölvenni a kötetbe. A magyarság gondolatát megfogalmazó versekből, a 
remek kurucversekből igen keveset fordított, – valószínűleg azért, mert 
ezeket majdnem lehetetlen érthetővé tenni a külföldi olvasó számára. 

De lássuk magukat a fordításokat. Nyerges professzor maga is költő és 
noha az előnyére válhat a fordításnak, néha túlzásokba sodorja. Mindjárt 
látni fogjuk, hogy miként. Nyerges Antal mind a két nyelvet, az angolt és 
a magyart egyaránt, alaposan ismeri. Láthatóan vonzották a nehéz felada-
tok. Hasznos lett volna azonban, ha bevezetőjében elmondja, milyen for-
dítói irányelvek vezették. A kötet alapján úgy tűnik, meglehetősen nagy 
hajlékonysággal járt el. Egyes verseket ugyanis viszonylagos formai fe-
gyelemmel ültetett át – az eredeti szótagszámát és rímeit figyelembevéve, 
másokat ugyanakkor szabad versben, vagy prózában fordított le. Jó lenne 
tudni például, mi volt a célja az Új magyar bukolika című versnél a bosz-
szantó tipográfiai játékkal, mikor az eredetiben ilyen jellegű szótörések-
nek nyoma sincs. Furcsán feltördeli a Három őszi könnycsepp és a Kicso-
da büntet bennünket című versek strófáit is. A Bolond, halálos éj című 
verset pedig azzal rontja el, hogy nem használ benne nagy kezdőbetűket. 
Itt kell megemlítenem, hogy a fordító nem követte Adynak azt a tipográ-
fiai megoldását, hogy bizonyos szavakat – mint például Sors, Halál – 
nagy kezdőbetűvel ír. Szerintem kár volt ettől eltekinteni, mert ez is se-
gíthette volna a fordítót az Ady-versek különleges hangulatának tolmá-
csolásában. 

Örök probléma, miként lehet magyar verset metrikus formában angolra 
átültetni. Az angol nyelv nem elég hajlékony, az időmértékre kevéssé 
alkalmas. Vershagyománya pedig tiszta rímeiket követel. Ily módon 
rendkívül nehéz visszaadni a magyar eredeti árnyalatait, – különösen 
olyan tömören fogalmazó költőnél, mint Ady. 

Nyerges kötetében, egyik–másik versfordítás pontosan a rímek miatt 
omlik össze. Az Akit én csókolok átköltésébe például csak azért kerül be a 
„smother”, mert a fordító rímet keresett a „mother” szóra. És az ilyen rím 
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kedvéért kitalált ráadás–szavak máshol is gyakran előfordulnak. Mégsem 
a rím vagy az időmérték technikai problémái kötötték le leginkább a for-
dító kezét. Ellenkezőleg. Azoknál a verseknél, amelyeknél a szigorú for-
mákhoz a leginkább ragaszkodott, járt a legtöbb sikerrel. Hatásos átköl-
tésnek tűnik például Szent Margit legendája. Az Úr érkezése és A tenger 
ákombákomja. 

Azoknál a verseknél azonban, amelyeket szabadversbe vagy prózába 
ültetett át, Nyerges professzor rendszerint saját leleményességeinek csap-
dájába esik. Ezekkel kapcsolatban merülhet fel a legtöbb kifogás. Saját 
költői alkatát tekintve, Nyerges a romanticizmus felé hajlik és átköltései-
ben látható élvezettel használja a klasszikus veretű, többszótagú szavakat. 
Az eredetihez mérve, elnehezíti velük a fordítást, gyakran túl ünnepélyes-
sé teszi a verseket. 

A fordító másik legnagyobb hibája pontosan az ellenkező hatást váltja 
ki. Érthetetlen módon kedveli az –y jelzőképzőt, amely egyben kicsinyítő 
képző is lehet. Rendszerint nyakatokért, pipiskedő, nevetségesen oda nem 
illő hatást kelt (twiggy, dungy, tinny, oozy, skyey, swimmery). Időnként 
annyira elragadja a fordítót saját költői nyelvkészlete, hogy az eredeti vers 
egyszerűségét is föloldja; bonyodalmas, emelkedett hangzású szókötése-
ket gyárt. Az ősz muzsikája című vers fordításába ilyenféle jelzős szerke-
zeteket költ bele: „aural chiaros–curoes” vagy „mandragora of moods”. 
őszintén szólva, nem tudom, mit jelent ez a két kifejezés. A rémek hangja 
című vers angol változatában ez az egyszerű Ady–sor „Mert a Rémnek 
ezer a hangja” így hangzik: „and Terror has a polytonal voice”, holott a 
különleges polytonal szó helyett használhatta volna az ezer angol megfe-
lelőjét, vagyis a thousand szót. Ugyanebben a versben „S a kísértetek 
megmaradtak” egyszerű kijelentő mondatából ilyen zsúfolt, túlfűtött sort 
csinál: „spectral giggles of a ghost remain”, vagyis szószerint azt jelenti: 
a szellem kísértet kuncogása megmarad. Az ilyenszerű megoldásoknak 
bizony nincs sok közük Adyhoz – Nyerges saját költői találmányai. 

Persze, érvelni lehet azzal is, hogy Adyt – mint a szimbolista költőket 
általában – nem lehet mindig szöveghűen átkölteni. A fordító csak az ere-
deti hangulatának visszaadására törekedhet. Ady nyelve és szimbolizmusa 
azonban egyedülállóan egységes és következetes. A fordítónak, ha mást 
nem is, ezt a nyelvi következetességet meg kell valósítania. Nyerges nem 
teszi. Igaz ugyan, hogy Ady egyik kedvenc jelzőjét, a bús szót végig 
ugyanazzal az angol szóval fordítja. De Nyerges professzor igen sokszor, 
teljesen indokolatlanul, saját kifejezéseivel tűzdeli meg a fordítást. A Fe-
kete zongora című versbe a nyilvánosház szót csempészi be, A Gyülekezet 
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sátorában címűbe pedig – nyilván mert áldozatról van szó – a fehér lovak 
kifejezést. Más helyeken ugyanakkor feloldja Ady kifejezéseinek átható 
feszültségét. A Harc és Halál című versben a mámor–asztal szópárt egy-
szerűen a fehér asztal kifejezéssel fordítja. 

Nyerges a költő, úgy tűnik, újra és újra bírókra kelt Nyergessel a mű-
fordítóval, Ady átköltőjével. És ez annál is inkább nagy kár, mert ha a 
műfordító kerekedik felül, az eredetivel egyenrangú, remekbeszabott so-
rok születnek. 

Végül felmerül a kérdés: vajon,olyan képet nyer-e az olvasó Nyerges 
műfordításaiból Adyról, mint azok, akik eredetiben olvassák? Vajon, be-
hatolhat-e az angol olvasó ezzel a fordítással Ady egyéni világába, meg-
érezhet-e valamit Ady költői nagyságából? A válasz, sajnos, negatív. A 
kötetben itt–ott felvillan az igazi Ady. De csak pillanatokra. Ady továbbra 
is probléma – angolul. 
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ILLYÉS ELEMÉR 
Magyar-román viszony47 

Csatári Dániel: Forgószélben, Akadémia kiadó, Budapest 1968, 492 l. 
 
Csatári Dániel az úgynevezett „kényes problémáink” egyikét, a 
legújabbkori magyar-román viszony történetét nagy dokumentációs fel-
dolgozásban tárja fel. 

„Könyvem megírását – mondja – 1961-ben fejeztem be, és 1963-ban 
védtem meg kandidátusi disszertációként. Az időközben megjelent, a té-
mát is érintő munkák fényében nemhogy alapvető változásokat nem kel-
lett eszközölnöm, hanem ellenkezőleg, megállapításaim megerősítéséről 
győződhettem meg. A tudományos teljességre törekedve utalok azonban 
azoknak az időközben megjelent munkáknak az adataira is, amelyek az 
általam megrajzolt kép finomítását a részletekben lehetővé teszik, és eny-
nyiben korábbi kéziratomon a kiadás előtt változásokat hajtottam végre.” 
(7-8 oldal. Lábjegyzet.) Ebből mindjárt két dolgot tudunk meg: az egyik, 
hogy a kortárs- történetíró meg van győződve megállapításainak időtálló-
ságáról, másik pedig, hogy doktori disszertációnak szánt munkáját már 
1961-ben befejezte, de a kézirat befejezése és a könyv kiadása közti idő-
ben, 1961-1969 között a „megrajzolt képen finomításokat” kellett végez-
nie. Ezek szerint 1968-ig nem lehetett a magyar-román viszonyról bíráló-
an írni, és hét évi gondolkodási idő volt szükséges ahhoz, hogy a tudomá-
nyos teljességre törekvő történelmi munka megállapításai végleges for-
mában láthassanak napvilágot. 

Csatári Dániel tanítómestere, az 56-os forradalomban elpusztult I. Tóth 
Zoltán szellemében bocsátja munkáját a nyilvánosság elé. Négy főfeje-
zetbe és több alfejezetbe fogja a két nép 1940-1945-ig terjedő időszakra 
eső történetét, hatalmas tényanyag, szinte valamennyi otthon fellelhető 
hiteles forrásmunka felhasználásával. 

Csatári megállapításainak nagy része, egyenként véve az objektív való-
ság erejével hat, igaznak tűnik fel. Viszont a munka egészét tekintve, vi-
lágosan észrevehető, hogy a könyv írójának történelemszemlélete előre 
meghatározott szempontokhoz igazodott, véleményalkotását is e szem-
pontoknak kellett alávetnie. Az adatok önkényes válogatása mindig egy 
társadalmi réteg vagy érdekcsoport álláspontjának igazolását szolgálja. 

                                                           
47 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 1. számában. 
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Mindjárt a könyv előszavában tartalmi és módszertani nehézségekre 
hivatkozik a szerző. A tartalmi nehézségeket abban látja, „hogy a magyar-
román viszonyt akkor sok irányú nagyhatalmi s helyi érdekek, ellentmon-
dásos politikai felfogások és elgondolások határozták meg, s ez még ma is 
a korántsem egyöntetű emlékek széles skáláját idézi fel. Nem lehet cso-
dálkozni azon, hogy a kérdésre vonatkozó vélemények – kimondva, vagy 
kimondatlanul – még ma sem jutottak nyugvópontra.”... (8.) „olyan össze-
foglaló munka, mely e terület népeinek az érdekeit szem előtt tartva (ki-
emelés tőlem, I. E.)48 kommentálná az időszak eseményeit, még nem szü-
letett.” (9.). 

Mégis, hol és miben látja Csatári a magyar-román viszony rendezésé-
nek lehetőségét? Voltak-e a tárgyalt időszakban olyan történelmi erők, 
melyek a dunai térség népei, ezen belül a magyar és román nép közeledé-
sét elősegítették volna? „A magyar és román néptömegek igazi szándéka 
– írja – számos demokratikus, a dunai népek közeledését hirdető áramlat 
és mozgalom létrejöttéhez vezetett” (9.) és „ebben azoknak volt a legna-
gyobb szerepük, akik Leninnel együtt vallották, hogy (itt Lenint idézve) 
meg kell valósítani a teljes demokráciát, tehát nemcsak a nemzetek teljes 
egyenjogúságát kell valóra váltani, hanem az elnyomott nemzetek önren-
delkezési jogát, vagyis a szabad különválás jogát is meg kell valósítani”. 
(9.) Szép és világos megfogalmazás. El is lehetne képzelni, hogy a nem-
zetek önrendelkezési jogának ilyen értelmezése megoldhatatlannak látszó 
problémák végleges elrendezéséhez vezetne, ha nem volna a mindenkori 
érdek szerinti, általános receptként alkalmazható dialektika, mert „azok a 
magyar és román kommunisták, akik – hiszen róluk van szó – Lenin taní-
tásának szellemeben jártak el, tudták, hogy a lakosság nyelve és szimpáti-
ája által meghatározott természetes határok kérdése egyáltalán nem lebe-
csülendő kérdései?), de azzal is tisztában voltak, hogy – s itt Csatári újból 
Lenint idézi49 – a demokrácia egyes követelései, közöttük az önrendelke-
zés, nem örökérvényű igazságok (kiemelés tőlem, I. E.), hanem részei az 
általános demokratikus világmozgalmaknak.” (9.) Tehát van is, meg nincs 
is önrendelkezés: aszerint, hogy a hatalmi érdekek mit kívánnak. 

Csatári a tartalmi nehézségeket elemezve nagy jelentőséget tulajdonít 
azoknak a „magyar és román kommunista néptömegeknek”, akik a két 
nép lelki békülésének az útját előkészítették, egyengették s végül meg is 
találták. Arról, hogy e „néptömegeknek” mekkora és milyen természetű 
                                                           
48 V. ö. Lenin: A szociálista forradalom és a nemzetek önrendelkezési joga. Lenin: Mű-

vei, Budapest 1951. 
49 Lenin: Az önrendelkezés körül folyó vita eredményei. Lenin: Művei, Budapest 1951. 
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szerepük volt abban, hogy a magyar-román viszony Csatári szerint rende-
ződött, érdemes elgondolkozni. 

Ellentétben Csatárival, nem hiszem, hogy a magyar és román néptö-
megek „kezdték belátni a széthúzás hiábavalóságát”. Sokkal inkább a 
szellemi és politikai mozgalmi életben lelhetők fel azok, akik valóban 
belátták és hirdették az egymásrautaltságot és a lelki megbékülést. A ma-
gyar és román „néptömegek” nagyrésze passzív volt: vagy tudatlanságból, 
vagy nemtörődömségből. Egy része pedig, a hecckampányoktól eltekintve 
is, ellenséges magatartást tanúsított egymással szemben, mert – aszerint, 
hogy melyik nép élt kisebbségben – közvetlenül rossz tapasztalatai vol-
tak. Csatári sem feledkezik meg erről: „Igaz, hogy a szerepek változásá-
val egyesek hűtlenek lettek az együttélés eszméihez, és a kisebbségivé 
süllyesztett román nép rovásara (ugyanezt mondhatnám fordítva is, I. E.) 
egyéni életük megjavításán fáradoztak csupán” (9.). 

A módszertani nehézségek, Csatári szerint is, abból adódtak, hogy a 
magyar-román témára vonatkozó irodalom szerzőinek a zöme a múltban 
oly elfogultan, vagy egyoldalúan írt erről a kérdésről, hogy írásaik 
nagyrésze nem felel meg „a történelmi igazság követelményeinek”. Vall-
juk be őszintén, amióta ez a téma aktuálissá vált, valóban könyvtárra me-
nő irodalom látott napvilágot. Nagyrésze felületesen, elfogultan, a törté-
nelmi igazság feltárásának igénye nélkül tárgyalta a kisebbségi problémá-
kat. A kérdésnek mégis vannak, főként a két világháború közti időből, 
kitűnő ismerői és tudományos megalapozottságú munkák is jelentek meg, 
melyek ma is forrásmunkaként szolgálhatnának. Csatári is említ kortárs-
szerzőket, akik az „erdélyi valóság és igazság kimondására” törekedtek. 
Meg is nevezi őket: Asztalos István, Petru Groza, Kacsó Sándor, Méliusz 
József, Nagy István, Balogh Edgár, Tamási Áron és Bányai László. Ta-
mási Áron és Kacsó Sándor nevét nehéz lett volna elhallgatni, s mint írók, 
vagy közírók, főként a mélyreható válság idején, valóban a józan értelem 
képviselői voltak. A többiekről, akiket Csatári felsorol, köztudomású, 
hogy majd mindegyik – s ezt nem elmarasztalásként mondom – a szélső-
baloldali mozgalom élharcosai közé tartozott. Joggal kérdezhetnénk Csa-
táritól: valóban nem voltak a baloldali politika emberein kívül az erdélyi 
valóságnak s a két nép közti együttélésnek más hirdetői? Csatári ezekről 
nem vett tudomást, mivel – mint írja – „A kispolgári pártok, középréte-
gek, irányzatok és személyek megítélésénél a magyar párttörténetírás 
szempontjaiból igyekeztem kiindulni, és arra törekedtem, hogy értéküket 
a korabeli forradalmi munkásmozgalom nemzeti és társadalmi célkitűzé-
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seihez, vagyis a fasizmus elleni harc feladataihoz való viszonylatukban 
határozzam meg.” (11.). 

Könyve bevezetőjében Csatári vázlatosan érinti a két világháború közti 
erdélyi magyar kisebbségi élet egyes mozzanatait, kiemelvén mindenek-
előtt az Országos Magyar Párt „rövidlátó, revíziós” politikáját és az 1921-
ben létrejött Romániai Kommunista Párt, valamint az 1933-ban 
életrehívott baloldali Magyar Dolgozók Szövetsége (MADOSZ) szerepét. 
Az Országos Magyar Párt kezdeti szerepét joggal illeti a legkeményebb 
kritika is. De nem lehet a két világháború közti erdélyi magyar kisebbség 
életét a Romániai Kommunista Pártnak és a Magyar Dolgozók Szövetsé-
gének a szerepével azonosítani. Csatári elhallgatja a húszas évek „vallani 
és vállalni” drámai időszakát, Reményik Sándor, Kuncz Aladár, Berde 
Mária, Szentimrei Jenő, Kós Károly és az Erdélyi Helikon szerepét, a 
transzilvánista gondolat kialakulását, Szabó Dezső, Ady Endre és Móricz 
Zsigmond rendkívül nagy hatását a demokratikus ifjúsági mozgalmak 
kialakulására, az Erdélyi Fiatalok, s a ma már otthon is „rehabilitált” Hitel 
szellemi befolyását. Olyan mozzanatok ezek a két világháború közti ma-
gyar kisebbségi életben, amelyek Figyelembe vétele nélkül lehetetlen 
teljes igényű történeti képet alkotni. 

„A megosztott határok mentén” című fejezet, „A céltalan versenyfu-
tás” és a „Kölcsönösségi nemzetiségi politika válsága és csődje” című 
alfejezetek a hitleri megosztó-politika beavatkozását a keleti térségbe, s a 
magyar és román kormányok külpolitikai harcát vetíti elénk. A szerző a 
„hivatalos” magyar-román viszony elmérgesedését az „első világháború 
utáni évtizedekben” keresi, elsősorban az 1940 augusztus 30-i második 
bécsi döntés éveiben találja meg. Csatári szerint „az 1940 augusztus 30-i 
bécsi döntést Németország és Olaszország külügyminiszterei a magyar és 
román kormány kérésére hozták.” (31.) Megállapítása helyreigazításra, 
illetve kiegészítésre szorul. Több hozzáférhető korabeli dokumentum van 
nyugaton, melyből világosan kiderül, hogy a döntőbíráskodás kérésére 
Románia tette meg az első lépéseket. Miután a román kormány és Hitler 
fülébe jutott, hogy Teleki kormánya a turnu-szeverini magyar-román tár-
gyalások meghiúsulása után a határkérdések rendezése miatt fegyveresen 
akar fellépni Románia ellen, Károly király három ízben is kérte Hitlert, 
hogy döntőbíráskodás útján intézze el az erdélyi vitát. Csak azután követ-
kezett Ribbentrop kétnapos ultimátuma, melyben energikus hangon fel-
szólította a két kormány képviselőit a döntőbíráskodás formális kérelme-
zésére. Egy esetleges magyar- román konfliktus sehogysem illett bele 
Hitler akkori háborús programjába. 
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Kétségtelen, hogy az erők megosztására törekvő második bécsi döntés 
a dunai térségben megalapozta Hitler egyensúly-politikáját. Csatári csu-
pán ebben látja a „két állam közötti folytonos viszály” forrását. Ezt a 
tényt állítja a történelmi események ütközőpontjába s ez marad könyvé-
nek újból és újból visszatérő motívuma. Az nem vitás, hogy a bécsi dön-
tés kiszolgáltatta Magyarországot és Romániát Hitler háborús céljainak, 
és hatalmi politikája függvényévé tette. Hitler a magyar kormány revíziós 
törekvéseit és a bolsevizmussal szemben való régi bizalmatlanságát, Ro-
mániának pedig – területi veszteségei után – revansiszta politikáját hasz-
nálta ütőkártyául az egyre fokozódó katonai segítség és az olajmezők biz-
tosítása érdekében. 

Csatári részletesen tárgyalja a magyar és román kormánynak a kisebb-
ségek kölcsönös megbüntetésére hozott nyílt vagy burkolt formában tör-
tént diszkriminációs intézkedéseit, melyek a túlfűtött nacionalizmus he-
vében szerinte már a „szemet szemért, fogat fogért” elvére támaszkodtak. 
Ma már nehéz eldönteni, honnan eredtek a kezdeti sérelmek, vagy melyik 
fél folyamodott erőszakosabb módszerek alkalmazásához, de nem is lenne 
sok értelme efféle analógiáknak, ha mindmáig nem élne köztünk a „kol-
lektív bűntudat” szelleme. Nehezen képzelhető el, hogy Csatári ne vette 
volna észre: a két kormány diszkriminációs intézkedéseinek vizsgálásánál 
felhasznált anyag, mennyire a románok javára billentette a mérleg serpe-
nyőjét. Pedig ma már bátorság sem kell olyan közelmúlt események kriti-
kai megítéléséhez, melyeknek szereplői önnön táboruk kegyvesztettjei 
lettek. Egy tudományos igényű munkától, mely a történelmi igazság ki-
mondására készült, elvárhatjuk a tényeknek egész történeti szélességük-
ben való megvilágítását. 

Ha csak a tények egyszerű konfrontálásával a plusz-mínusz elvét ve-
szem alapul, akkor is világosan rajzolódnak ki Csatári szempontjai, me-
lyeket követett, vagy követnie kellett. A román kormány diszkriminációs 
intézkedései erőszakosabbak, fájdalmasabbak voltak, a magyar kormány 
hasonló intézkedéseit számban és hatékonyságban is felülmúlták. A ro-
mánok az erősebb pozíciójában érezték magukat: Hitlernek gazdaságilag 
érdekesebb volt Románia, háborús quotája is nagyobb volt, mint a magya-
roké, s ezért abban a hitben éltek, hogy egy magyar-román konfliktus 
esetén nagyobb német támogatásra számíthatnak, a fegyveres összetűzés 
területi kérdésekben tehát csak előnyös fordulatot hozhat. Hitler számító 
ígéretei a román kormánynak mindenképpen csábítóbbnak hatottak, rész-
ben elismerésként, részben a hagyományosan ingatag román külpolitikai 
orientáció konszolidálására. Romániának, számottevő területi veszteségei 
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után, már nem volt sok kockáztatni valója. Az egyre növekvő háborús 
veszteségek s főként Észak-Erdély elvesztése, meglehetősen feldúlták a 
román közhangulatot, amit a kormány belpolitikai propagandája revíziós 
kampánnyal igyekezett ellensúlyozni. (Antonescu 1943 július 19-i nagy-
szebeni beszéde.) Érthető tehát, ha a román kormány lelkileg inkább haj-
lott az agresszióra s gyakrabban ragadta magához a kezdeményezést 
diszkriminációs, vagy megtorló intézkedésekre, mint a magyar kormány, 
s hogy a román megtorló intézkedések, hasonló magyar intézkedésekkel 
szemben, inkább provokatív jellegűek voltak. Erre számos példát tudnánk 
felhozni hajdani követségi, konzuli, vagy a volt Miniszterközi Bizottság 
egykori jelentéseinek az anyagából. 

„A magyar-román viszony olyan feszültségeket eredményező körfor-
gásba került, amelyből csak a német függőség lazításával, de még inkább 
annak felszámolásával lehetett volna kitörni” – írja Csatári, (no.) Azóta 
egy-két történelmi tapasztalattal gazdagabbak lettünk s így jogosan me-
rülhet fel a kérdés, mennyiben járult volna hozzá a német szövetségesi 
kötelék lazítása vagy felszámolása a múlt századba visszanyúló magyar-
román konfliktus megszüntetésére. Csatári átugorja az ok és okozati kö-
vetkeztetést és nem nevezi nevén a dolgokat: Hitler csak az adott helyzet-
ből indult ki, csak a már meglévő, évszázados ellentétet használta fel poli-
tikája eszközéül. A konfliktus egyedüli okozója a területi kérdés. A ma-
gyar-román viszony kedvezőtlen alakulásának ez az alapvető ellentét volt 
meghatározó tényezője. Ezt nem Hitler találta ki, csak felismerte és ütő-
kártyául használta fel. A magyar-román ellentétnek csak az vetett volna 
véget, ha az egyik fél lemond Erdély birtoklásáról. Erdély elvesztésének a 
lehetősége a román külpolitika traumájává, minden magyar-román köze-
ledési lehetőség áthidalhatatlan akadályává vált. Ezen a ponton a román 
magatartás mindvégig intranzigens volt, mert nemzetiségi politikáját a 
területi integritás védelmére alapította. A román hadsereg a „nyugati hatá-
rokért” harcolt keleten, nem Besszarábia visszafoglalásáért. „Kijelentem, 
hogy Erdélyért húsz Transnisziriát sem fogadok el”, – mondotta Antones-
cu 1943 július 19-í nagyszebeni beszédében. 

A magyar-román feszültség csak akkor enyhült, amikor a „közös ve-
szély”, a szovjet haderő közeledett. Az 1943 tavaszán beálló váratlan 
szélcsenddel kapcsolatban Csatári is felteszi a kérdést: „mi váltotta ki a 
diplomácia kötött szabályai között is hirtelen bekövetkező változást”? 
(239.) A változással kapcsolatban Csatári azonban homályos tényekre 
utal. Az okot a német és olasz kormány intervenciójában, de” sokkal in-
kább az angolszász diplomácia terveihez való közös kapcsolódásban” 
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keresi. (240.) Azonban, amikor 1943 márciusában felvetődött egy ma-
gyar-román tárgyalás gondolata, Maniunak távolról sem volt szándékában 
egy esetleges angol-amerikai megszállás koncepcióját hasonló magyar 
tervekkel adott esetben összeegyeztetni. Maniu tudni szerette volna, nin-
csenek-e hasonló tervek magyar politikai körökben is, hogy a magyar 
diplomáciát Erdély ügyében megelőzze. Ezért hiúsult meg Bánffy Miklós 
bukaresti békeközvetítő missziója éppen akkor, amikor komolyabb tár-
gyalásokra került volna sor. A román politika vezető férfiai változatlanul 
fenntartották intranzigens álláspontjukat s csak a területi státus alapján 
voltak hajlandók tárgyalásra összeülni. A diplomácia titkos szálai, melye-
ken a román politikusok a háborúból való kiugrás tervét előkészítették, a 
Londonban tartózkodó Beneshez futottak.50 Erről a lisszaboni magyar 
követ több ízben tett jelentést a budapesti kormánynak. A román politiku-
sok egy része, a merevebb álláspontot képviselő Antonescu és szűk köré-
nek kivételével, a hitleri háborút elveszettnek tekintette, s lélekben már a 
szövetségesek oldalán állott. Ekkor született meg a román kiugrás gondo-
lata, mely két okra vezethető vissza: az egyik a háború kimenetelében 
beállt fordulat a szövetségesek javára, a másik, a kiugrás tulajdonképpeni 
jutalma: a bécsi döntés érvénytelenítése a szövetségesek által. 

Csatári a kiugrással kapcsolatban az erdélyi státus kérdését jelentékte-
len ténynek minősíti, a román fegyverszünet létrejöttét inkább a fokozódó 
németellenes hangulatnak és a Romániai Kommunista Párt előkészítő 
akciójának tulajdonítja. Pedig Benesnek Maniuhoz intézett döntőjelentő-
ségű levele is többet mond ennél: „Románia kötelezi magát arra, hogy 
részben megtéríti azokat a károkat, melyeket a Szovjetuniónak okozott, 
elismeri a Szovjetunió jogos igényeit Besszarábiára és Bukovinára vonat-
kozóan, a szövetségesek viszont érvénytelennek tekintik az általuk soha el 
nem ismert második bécsi döntést. (183.)51 Birtokunkban lévő dokumen-
tumok világítanak rá a kérdés lényegére: miként hatottak a román politi-
kai közvéleményre a szövetségesek Erdélyre vonatkozó ígéretei. Mikor 
Maniu születésnapja alkalmával felolvasta Benes levelét az ellenzéki pol-
gári pártok vezetői előtt, nagy megelégedéssel jelentette ki: „a feltételek 
Románia számára elfogadhatók”. Románia és Magyarország háborúban 
való részvételének, a háborúból való kiugrásnak, vagy a kiugrás kísérle-
tének, kizárólag területi okok voltak a meghatározói. Ez a történelmi 
                                                           
50 Benes angolnyelvű szócsöve, a Central European Observer köré csoportosultak Kö-

zép-Európa emigrált politikusai. 
51 Idézet a magyar Külügyminisztériumnak tett jelentésből és OL ME O 15008/1944, 

17060/1944, PIA ME R. 25046/1944. (383. oldal). 
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igazság. Természetes, hogy Románia is, Magyarország is inkább hajlott 
volna egy angolszász megegyezés felé, de a Szovjetunió megkerülése már 
nem volt lehetséges. Az ütőkártya, Erdély, kiesett Hitler kezéből; helyébe, 
a hitleri megosztó-politika örököseként, egy másik nagyhatalom, a Szov-
jetunió lépett. A Szovjetunió ugyanis már a bécsi döntés meghozatala 
előtt megbontotta a román határok integritását és revíziós politikája során 
bekebelezte Besszarábiát és Észak-Bukovinát. Rövid időre rá, Bulgária is 
megkapta régi követelését, Dél-Dobrudzsát, melyet csodálatos módon, a 
háború befejezése után is megtarthatott. Ekkor új fejezet kezdődött a kö-
zép-kelet-európai népek, köztük a magyar és román nép történetében is. E 
tér életmegnyilvánulását a továbbiakban a szovjet hatalmi politika hatá-
rozza meg s a két nép viszonya ennek függvényévé válik. „Az oroszok 
nem döntöttek véglegesen Erdély kérdésében. Ha Magyarország végig 
kitart Németország mellett, természetesen az oroszok a román álláspontot 
fogják támogatni,” jelentette kormányának a lisszaboni magyar követ 
1944 október 13-án. Amikor pedig a szovjet hadsereg a Pruth és Szeret 
vonalát elérte, 1944 április 2-án, „a szovjet kormány nyilatkozatot adott 
ki, mely a román nép tudomására hozta, hogy a szovjet hadsereg... Romá-
nia földjére lépett, anélkül, hogy igényelné társadalmi rendjének megvál-
toztatását.” (384-85.) Erről a kísérteties párhuzamosságról Csatári teljesen 
megfeledkezett. A Forgószélben szerzője foglalkozik ugyan, és nem is 
keveset, a Szovjetunió döntőjelentőségű politikai befolyásával a dél-
,keleteurópai térségben, de egészen más beállításban. 

A hitleri megosztó-politikán kívül Csatári kizárólagos jelleget tulajdo-
nít a magyar-román viszony alakulásában a nacionalizmusnak. Az ellenté-
tek fő okozójaként állítja a történelmi események gyújtópontjába s hordo-
zóját az akkori magyar és román vezetőrétegben látja. A nacionalizmus 
azonban nem az akkori kormányok vagy vezetőrétegek találmánya volt, 
hanem a két nép évszázados nemzeti elnyomásának természetes reakciója, 
amit a proletárinternacionalizmus sem tudott megváltoztatni. De hogyan 
is tudta volna megváltoztatni, amikor a Szovjetunió neonacionalizmusa a 
XIX. század nacionalista elképzeléseitől csak terminológiában különbö-
zik, s Kelet-Közép-Európa szocialista országaiban, Romániában is, épp-
úgy tovább él, mint az 1940-1945-ös időszakban. „A nemzeti szempont 
eluralkodására vall, hogy azok iránt a román területek iránt, melyeket a 
Szovjetunió bekebelezett, nem csökken, hanem nő az érdeklődés.”52 

                                                           
52 Gombos Gyula: Húsz év után: a magyar történetírás. Új Látóhatár, 1967, nov.-dec. 
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Természetes, hogy Csatári a Forgószélben különös figyelmet szentel 
az erdélyi kommunista mozgalmak kibontakozásának és 
társadalomátalakító szerepének. Nem vitatható, hogy a Romániai Kom-
munista Párt és a Magyar Dolgozók Szövetsége, mint a szélsőbaloldali 
mozgalmak hordozói, komoly strukturális eltolódásokat okoztak s ezek 
éppúgy hozzátartoznak a történelmi kép teljességéhez, mint bármely más 
mozgalom, vagy irányzat. De az, hogy a román-magyar kérdés ügyét va-
lóban előbbre vitték, vitatható. Csatári könyvében több mint 150 oldalt 
áldoz annak a részletes leírására, hogyan tartóztatták le az ellenállási 
mozgalmak vezetőit, hogyan börtönözték be, vagy kínozták meg őket a 
magyar csendőrség emberei. Az erdélyi szellemi, vagy politikai életben 
eddig ismeretlen nevek bukkannak fel a könyv lapjain, s Csatári odaadó 
hűséggel vállalja glorifikálásukat és mártírrá avatásukat, de ugyanakkor 
kimaradnak könyvéből olyanok nevei, akik, ha nem is voltak a baloldali 
politika hívei, de jelentős szerepük volt a két világháború közti Erdély 
szellemi, vagy politikai életében, az ott élő népek sorsközösségét hirdet-
ték és éppúgy mártírhalált haltak, mint kommunista kortársaik. Csatári 
szerint (140.) a Gestapo az ellenállási mozgalom mintegy negyven részt-
vevőjét halálra kereste s ennek ellenére csak ketten estek az üldözések 
áldozatául: az író Kovács Katona Jenő és az újságíró Nagy József. Dálno-
ki Veress Lajos, a 2. hadsereg parancsnokának a hozzájárulásával a Ma-
gyar Tanácsnak még sikerült mintegy ötven politikai fogoly 
szabadonbocsátását kieszközölnie. Egyébként Kovács Katona Jenő és 
Nagy József kivégzésével kapcsolatban korrigálnom kell Csatárinak azt a 
tárgyi tévedését, hogy a kolozsvári „Ellenzék” a város kiürítése előtt már 
gazdátlanul maradt és azt Kovács Katona Jenő állította Nagy Józseffel az 
ellenállás szolgálatába. A két jelentékeny napilap, az „Ellenzék” és a „Ke-
leti Újság” az utolsó napig megjelent. 

Csatári az irodalom népi irányzatait is a napi politikával hozza kapcso-
latba. így például a „Termés” írói csoportosulását. Erre vonatkozóan meg 
kell jegyeznem, hogy a „Termés” az akkori magyar társadalom minden 
rétegével való együttműködés szellemében bontott zászlót, de idegenke-
dett mindennemű pártmozgalomtól, vagy világnézeti elszigeteltségtől s 
alakulása a tamásiároni „együvé tartozás” gondolatából született. A 
„Termés” programja tulajdonképpen nem volt más, mint az „Erdélyi He-
likon” mindinkább elhalványodó transzilván szellemének felújítása. Az 
erdélyi hagyományos reálpolitikát követő, s a magyar uralkodó osztályok 
rövidlátó politikáját erősen bíráló vagy elutasító demokratikus népi meg-
mozdulásokat Csatári egyszerűen a szélsőbaloldal sikereinek könyveli el. 
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A fokozódó háborús megszorítások, az egyre inkább csődöt mondó ma-
gyar közigazgatás, a kölcsönösen alkalmazott megtorló intézkedések szül-
te elégedetlenséget a szélsőbaloldal agitációja ügyesen használta ki, de 
hatása a közvéleményre nagyon korlátozott volt. 

1943 második fele a dél-erdélyi magyarság vezetőit is rendkívül nehéz 
helyzetbe sodorta. A megromlott magyar-román viszony egész súlyával 
megterhelt dél-erdélyi légkörben vajmi kevés lehetőség nyílt „aktívabb” 
németellenes politikára, szabotázsokra, vagy ellenállási mozgalmak szer-
vezésére, amit Csatári számonkér. A dél-erdélyi magyarság vezetőinek, 
mint például Gyárfás Elemérnek, minden lépését árgus szemmel figyelte 
a román sziguránca, megvonták tőle a mozgásszabadságot, elkobozták 
telefonját, stb. Az átállás után pedig a román hatóságok a dél-erdélyi ma-
gyar vezetőket letartóztatták. 

Csatári keveset beszél, vagy egyáltalán nem a „harmadik útról”, a 
„mérsékelt” demokratikus mozgalmakról, vagy irányzatokról, melyek a 
sorsforduló küszöbén felismerték a háborúban való további részvétel ok-
talanságát és a magyar és román nép közt fontos közvetítő szerepet töltöt-
tek be. A közelmúlt kutatásával kapcsolatban halaszthatatlanul fontos lett 
volna a transzilvánizmus, az Erdélyi Fiatalok, az Erdélyi Múzeum, Erdé-
lyi Iskola, Magyar Kisebbség, a jobboldalisággal vádolt, de már otthon is 
„rehabilitált” Hitel szerepének, vagy Makkai Sándor és Tavaszi Sándor 
kisebbségi etikájának számbavétele és elfogulatlan értelmezése. Nem em-
líti Csatári, hogy éppen a „mérsékelt” demokratikus eszmék képviselői – 
mint Tamási Áron, Szabédi László írók, vagy Mikó Imre és Vita Sándor, 
az Erdélyi Párt képviselői, Teleki Béla, az Erdélyi Párt elnöke és Bánffy 
Dániel földmívelésügyi miniszter – voltak azok, akik először vetették fel 
a háborúból való kiválás gondolatát és több ízben folytattak tárgyalásokat 
Horthyval és a kormány tagjaival. Bánffy Dániel és Mikó Imre többször 
sürgetett az erdélyi érdekek védelmére egy szélesebbkörű összefogást s a 
baloldali békepártiakkal való szóértést. A magyar-pártiaknak a béke-
pártiakkal való összefogása az illegális Magyar Tanács megalakulásához 
vezetett. A Magyar Tanács 1944 szeptember 12-én memorandumot írt 
Horthyhoz, melyben a leghatározottabban követelte, hogy Magyarország 
sürgősen kérjen fegyverszünetet a szövetségesektől, Erdélyt pedig ne te-
gyék hadműveleti területté. Csatári téved, amikor azt állítja, hogy a Ma-
gyar Tanács Bánffy Miklóst kérte fel a memorandum átadására. Bánffy 
nem is írta alá a memorandumot és feljegyzéseiben sem állítja, hogy azt ő 
adta volna át Horthynak, csak azt említi, hogy szeptember 16-án kihallga-
táson volt Horthynál a fegyverszünet megsürgetése érdekében és a kihall-
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gatáson „először a memorandumról volt szó”. A Magyar Tanács szept-
ember elején tartott megbeszélésén a Béke Párt képviselői – mint Csatári 
írja – fő feladatul a Dálnoki Veress Lajos parancsnoksága alatt álló hadse-
reg azonnali átállásának követelését jelölik meg. Egy katonai átállás gon-
dolatáról azonban a Magyar Tanács megbeszélésein nem volt szó, leg-
alábbis olyan értelemben nem, hogy fegyveresen meg kell támadni a né-
meteket. Kolozsvár harc nélküli átadásának az érdemét is – több más ki-
emelkedő érdem között – Csatári Bánffy Miklósnak tulajdonítja, holott 
ma már nehéz lenne megállapítani, hogy Kolozsvárt miért adták fel harc 
nélkül. 

„A fordulat éve és a magyar-román viszony” című fejezetben Csatári 
Romániának a háborúból való kiugrását és a kiugrás okozta hangulatvál-
tozást tárgyalja. A „hangulatváltozás” Csatári megfogalmazásában így 
fest: „a román parasztok magyar testvéreik oldalán egyre nagyobb töme-
gekben és mértékben vállalták a harcot közös sorsuk megjavításáért”. 
(311.) ... „Ezen a politikai talajon léphetett fel a román-magyar népi erők 
közös harci frontjának megteremtésén fáradozó baloldali román csoport 
legálisan is.” (312.). Ezzel szemben, a rövid időre beálló hangulatváltozás 
oka a valóságban inkább abban keresendő, hogy a román demokrata pár-
tok orientációját pillanatnyilag a háborúból való kiugrás előkészítése kö-
tötte le, Antonescu pedig az ellenpártok akcióinak kivédésével volt elfog-
lalva. Az észak-erdélyi román tömegek egy töredékének az illegális 
kommunista mozgalomba való bekapcsolódás egyrészt menedéke volt a 
háborús megszorításokkal szemben, másrészt kitűnő alkalmat adott az 
Észak-Erdély visszafoglalására irányuló akció megszervezésére. Ezt már 
Csatári is kitűnően illusztrálja: „Az új politikai koncepció lényege abban 
állott, hogy az északerdélyi románok tűrjenek minden atrocitást, mely 
őket a magyar hatóságok részéről érné, senki ne szökjék át Romániába, 
mert a jövő politikai eseményei azt kívánják, hogy minden román a he-
lyén maradjon és teljesítse majd az akkorra szóló, részére kijelölt felada-
tokat.”53 

Alighogy konkrét formát nyert a kiugrás gondolata, a magyar-román 
viszony ismét megromlott, olyannyira, hogy román részről felvetődött 
Magyarország fegyveres megtámadásának a gondolata is.54 Ahogy annak 
idején, a második bécsi döntés előtt, Teleki kormánya is foglalkozott Ro-
                                                           
53 A Rendőrség Kolozsvári Kapitányságának 1943. szept. 18-i jelentése. OL ME O 

15422/1943. (311. old.). 
54 A lisszaboni magyar követ jelentése Ghyczy külügyminiszternek, 1943 szeptemberé-

ben. 
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mánia fegyveres megtámadásának gondolatával, maga mögött érezvén a 
Harmadik Birodalmat, éppúgy hadakozó kedve támadt Romániának is, a 
szovjet megosztó politikájának a bűvkörében. 

Romániának 1944 augusztus 23-án történt kiugrásával kapcsolatban, 
Csatári a magyar fegyverszünet tervét is érinti, s ennek az elmulasztásáért 
Horthy Miklóst teszi felelőssé. A megállapítás nem újkeletű, ismeretesek 
az erre vonatkozó tanulmányok, dokumentumok, amelyek különösen az 
utóbbi időben otthon is és az emigrációban is napvilágot láttak. Az eddig 
feltárt dokumentációs anyag szinte egyöntetűen Horthy ingatag magatar-
tását bizonyítja: a román kiugrás után a háborúnak Németország oldalán 
való folytatása jóvá nem tehető történelmi hiba volt. 

„Erdély felszabadítása” című fejezetében Csatári a marxi-lenini dialek-
tika eszközeivel a román soviniszta nacionalizmust egyértelműen a „népi 
törekvésekkel szembeszegülő reakciós tömörülések” számlájára írja. A 
román soviniszta nacionalizmus valójában csak Észak-Erdély „felszaba-
dulása” után kezdte a „gyűlölet igéit” hirdetni, a kollektív bosszút tudato-
san előkészíteni, akkor, amikor Csatári szerint „magyar-román vállvetve 
együtt harcolt a közös cél érdekében.” De még így sem lehet kizárólag 
csak a Maniu-gárdistákat, vagy a Radescu kormányt hibáztatni, mert a 
Radescu kormány, a legelfogultabb beállítás szerint is csak „többségé-
ben”, de még mindig nem egészében állt „reakciós” elemekből.55 A hitleri 
megosztó-politikát leváltó antifasiszta mozgolódás gyakran román nacio-
nalizmust takart, később az antifasizmus jegyében minden magyart, mint 
Hitler utolsó csatlósát, fasisztának lehetett bélyegezni. Amikor szovjet és 
román csapatok Észak-Erdélyt megszállták, a román sajtó soha nem ta-
pasztalt vehemenciával magyarellenes kampányba kezdett, melynek bur-
kolt vagy nyílt célja a magyarság lelki megfélemlítése és a kollektív bün-
tetés előkészítése volt. A Maniu-gárdisták ennek csak eszközei, végrehaj-
tói voltak. A szovjet katonai közigazgatás eléggé gyorsan reagált, véde-
lembe vette a magyarságot, s ezzel mindjárt kettős célt ért el: megakadá-
lyozta a programjába semmiképpen sem illő „frontmögötti” viszálykodá-
sokat,56 intervenciójával pedig bizalmat gerjesztett a megfélemlített ma-
gyarság köreiben s ezáltal – ami nagyon is érthető, hiszen nem maradt 
más alternatíva – ügyének számottevő tömegeket nyert meg. Csatári a 

                                                           
55 Bányai László: Harminc év. 92. oldal. 
56 „Sztálin marsall válaszában (Petru Grozanak) pedig a front ellátását szolgáló intézmé-

nyeknek zavartalan működése mellett kiemeli az Erdély területén kívánatos rendet és 
csendet, a nemzetiségek jogainak a biztosítását.” Bányai László: Harminc év. 92. ol-
dal. 
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Romániai Kommunista Párt érdemeinek tulajdonítja a magyar lakosság 
ellen szervezett atrocitások megszüntetését, holott köztudomású, hogy a 
szovjet hadsereg erélyes fellépésének köszönhető a genocídium megaka-
dályozása. Érthetetlen, hogy éppen magyar kommunista történetíró tesz 
ilyen megállapítást. 

Bármennyire is vitatott a két nép viszonyában az 1940 és 1945-ös évek 
közé eső korszak, Csatárinak, azzal a vizsgálati módszerrel, amelyet 
munkájában alkalmazott, vagy alkalmaznia kellett, aránylag könnyű fel-
adata volt. Paradox tétel, de így van. Mert azáltal, hogy tiszteletben tartot-
ta a jószomszédság követelte „szabályokat” s minkét fél igazának igyeke-
zett eleget tenni, elvette a „kényes kérdés” élét. A hatalmas tárgyi tudással 
megírt munka, a magyar-román viszony vizsgálatában sok tisztázatlan 
kérdésre is feleletet adott, s ugyanakkor közelmúltunk több új problémáját 
vetette fel, amely még feldolgozásra vár. Kár, hogy a könyv az 1945-ös 
évvel, lélektanilag a legkritikusabb pillanatban fejeződik be. Így, a For-
gószélben olvasása után az az érzésünk, mintha befejezetlen maradt volna. 
A valóságban a magyar-román kérdés továbbra is egyike a megoldatlan 
problémáknak Közép-Kelet-Európában. Megoldását – s ezt Csatári köny-
ve és a történelem is igazolja – nem lehet csupán területi kérdésekben 
keresni. A két nép igazi megbékülése csakis teljesen új alapelvekből, a két 
nép és kormánya közös kezdeményezéséből indulhat ki. 
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SZENTE IMRE 
A magyar költészet antológiája – finnül57 

Unkarin Lyyra, Helsinki 1970 
 
A budapesti nemzetközi finn-ugor kongresszuson 1960-ban egy finn köl-
tő, Toivo Lyy ismertette, főbb vonásokban a finn nyelven hozzáférhető 
magyar irodalmat. (Azóta Dr. Weöres Gyula, Helsinkiben élő magyar 
nyelvész pontos bibliográfiát tett közzé ugyanerről.) Ugyanott Lyy emlí-
tést tett egy nagy, kéziratos fordításgyűjteményről is, mely a magyar köl-
tészet reprezentatív anyagát tartalmazza a kezdetektől napjainkig. A fordí-
tásban – mondta Lyy – több szakember vett részt, köztük kiváló költők, 
mint Ottó Manninen és Yrjö Jylhá. Csak utolsó simításra, következéskép-
pen időre és a hivatalos szervek anyagi támogatására lenne szükség, hogy 
a gyűjtemény, lehetőleg kibővítve, az olvasók kezébe juthasson. 

Pontosan tíz év elteltével, azaz a múlt nyáron megjelent a várva várt 
gyűjtemény, Unkarin Lyyra azaz Magyarország lírája címen, a Finn Iro-
dalmi Társaság kiadásában. A kötetből nem derül ki, tartalmazza-e és 
milyen mértékben a tíz éve említett kéziratot. „Magyar szakértők válogat-
ta anyagból szerkesztette és finn versekbe szedte Toivo Lyy” – csak ennyi 
áll a címlapon. 

Toivo Lyy 1898-ban született Karjalában. Finn viszonylatban ez nagy-
jából ugyanaz, mint magyarban „erdélyi”. A Finnország Irodalma című 
hatkötetes irodalomtörténet elmondja róla, hogy fiatal költőként a Kaleva-
la bűvöletében él és alkot, a finn vadont énekli szélesen és festőién, s 
mintegy ellentétként „szigorúan találóvá sűrített epigrammákat” ír, mű-
gonddal és virtuóz rímeléssel. Tudatosan elzárkózik mindenféle modern-
izmustól és aktualitástól, kitart a verselés klasszikus eszközei: a kötött 
ritmus és a rím mellett. Ennek ad kifejezést egy félig tréfás epigrammájá-
ban, melyet így fordítottam magyarra: „Ördögé a múzsák vára, (de miénk 
lesz nemsokára,) kapjunk érte vasvillára!” Szép versekre ihlette őt, annál 
is inkább, mert karjalai születésű, a Téli Háborúval (1959/40) kapcsolat-
ban országszerte fellángoló hazafiság. Későbbi köteteiben egyre inkább 
kiteljesednek Lyy alapadottságai, az intellektuális költő erényei és fogya-
tékosságai – mondja az irodalomtörténet. Lyy az Ottó Manninen-i költő-
eszmény folytatója, azaz „ünnepi és udvari költő” s túlnyomóan intellek-
tuális. Műfordítóként is Manninen nyomdokain jár, nagy elismerést ara-

                                                           
57 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 1. számában. 
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tott Omar Khajjám, Schiller, Chaucer, a Nibelungenlied s Az ember tra-
gédiája tolmácsolásával. 

Az antológia előszavából, melyet Váinö Kaukonen, a helsinki egyete-
men a finn irodalom tanára írt, megtudjuk, hogy a vállalkozás az 1959-
ben felújított Finn-Magyar Kultúregyezmény keretében jött létre, a fordító 
a magyarországi Kultúrkapcsolatok Intézetétől s magyar szakértőktől ka-
pott segítséget, szellemi természetűeket elsősorban, mert az anyagi részt 
teljesen a finnek vállalták: a Finn Oktatásügyi Minisztérium, a Finn-
Magyar Kultúrbizottság, a Finn Irodalomfejlesztési Javak Kezelőbizottsá-
ga, valamint a kiadás költségeit fedező Finn Irodalmi Társaság. Ezzel 
szemben a kötet összeállítását, a figyelembe veendő költők és művek ki-
válogatását a finnek teljesen a „magyar fél”-nek engedték át, nyilván a 
Kultúrkapcsolatok Intézetének s a „szakembereknek”, akikről azonban 
nem tudunk meg közelebbit. Az Utószóban köszönetét mondó fordító sem 
említi őket, csak a prózafordítókat s korrigálókat, no meg természetesen a 
mecénásokat. 

A régi (a 19. század végéig terjedő) költészet bemutatása kitaposott 
ösvényeket követ: az Ómagyar Mária-siralom, Janus Pannonius (6 vers), 
egy Tinódi-részlet, Bornemisza (Siralmas énnékem), Balassi (4 vers), 
Zrínyi (a Peroráció), Gyöngyösi-szemelvény, kuruc versek (hét), Faludi: 
Forgandó szerencse, Bessenyei (a Tisza leírása), Kazinczy (öt epigram-
ma), Batsányi két verse, Csokonai (5), Berzsenyi (3), Kisfaludy Károly 
(Szülőföldem), Kölcsey (három, köztük a Himnusz), Vörösmarty (7), 
Petőfi (21), Tompa (2), Arany (7), Madách (lírai részletek a Tragédiából), 
Vajda (4), Tóth Kálmán és Vargha Gyula egy-egy verse, Reviczky tői és 
Komjáthytól kettő-kettő, Kiss Józseftől három. 

Ebben a részben kapott helyet a népköltészet is: a szerkesztő mintegy 
harminc népdalt vett fel a gyűjteménybe, három csoportban, a legrégibbek 
közé két népballadát is (Kőmíves Kelemenné és Görög Ilona), a legújab-
bak közé a szabadságharc körül keletkezetteket, mint a Gábor Áron és a 
Garibaldi-nótát. 

A 20. század költői közül Ady és József Attila verseivel nem először 
találkozik a finn versolvasó: az 1952-ben közzétett forradalmi versek an-
tológiája („A szabadság lángjai”, szerkesztette Arvo Turtiainen), Petőfi és 
Arany szabadság-versei mellett éppen őket mutatja be. Most Lyy fordítá-
sában nem kevesebb mint huszonöt Ady-vers és tizenhat József Attila-
vers „települt át” Finnországba. Babits (7), Kosztolányi (6), Juhász Gyula 
(7), Tóth Árpád (3), Radnóti (5), Kassák (3), Illyés (4) és Képes Géza (3) 
tartoznak még a részletesebben bemutatott költők közé. Egy vagy két 
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verssel szerepel: Kaffka Margit, Balázs Béla, Gulyás Pál, Sárközi 
György, Szabó Lőrinc, Áprily Lajos, Füst Milán, Lányi Sarolta, Várnai 
Zseni, Fodor József, Zelk Zoltán, Vas István, Takáts Gyula, Weöres Sán-
dor, Jékely Zoltán, Benjámin László, Pilinszky János, Váci Mihály, Nagy 
László, Simon István, Juhász Ferenc és Garai Gábor. 

Antológia, még ha reprezentatív is, sohasem lehet teljes: ki ezt hiá-
nyolhatja belőle, ki azt. Launonen Nyéki Vörös Mátyást és Moldvai Mi-
hályt kéri számon igazi ínyencként, én inkább kissé maradibban Kisfalu-
dy Sándort, Ányos Pált, Szentjóbi Szabó Lászlót, minden szemrehányás 
nélkül, csak éppen megemlítve őket. Komolyabb hiányok vannak száza-
dunk lírájának rendjében, s nagyon fékeznem kell fantáziámat, hogy ne 
lássak bennük célzatosságot, politikumot. Szabó Lőrinc és Weöres Sándor 
képviselete bizony szerény e költők jelentőségéhez mérten, Erdélyi József 
és Sinka István, e leginkább „finn-ugor” természetű költők teljes mellőzé-
se pedig vagy érthetetlen, vagy nagyon is érthető. Hiába keressük Dsida 
Jenő, Berda József, Hajnal Anna, Nemes Nagy Ágnes, Rab Zsuzsa, Kó-
nya Lajos és a „fiatalok” egyik legjobbjának: Csoóri Sándornak nevét is. 

A kötet végén negyvenhárom oldalon az antológia költőiről és a ma-
gyar költészet korszakairól kap ismertetést az olvasó. Forrásul, mint egy 
jegyzetből megtudjuk, a Klaniczay-Szauder-Szabolcsi: Geschichte dér 
ungarischen Literatur szolgált, de ezt jegyzet nélkül is kitalálhatja minden 
vájtabbfülű olvasó. A Szauder-féle korszakbeosztást nem egykönnyen 
felejti el az ember. A reformkor és a romantika utáni korszak neve: „a 
realizmusba való átmenet kora”, ebbe tartoznak olyan „átmeneti” lények, 
mint Petőfi, Tompa, Arany és Madách. Az ezután következő „realizmus 
korá”-ba, szóval az előbbivel szemben valami beteljesedés- vagy kitelje-
sedés-félébe tartoznak állítólag Vajda, Vargha Gyula, Reviczky, Komjá-
thy és Kiss József. Óriásméretű korszak következik ezután, melybe bele-
fér a fél antológia: „A 20. század, az új költészet kora”, azaz Adytól Garai 
Gáborig. Akkor már célszerűbb lett volna csupán két „korszakkal” beérni 
s az antológiát a 20. század előtti és utáni költészet szerint osztani két 
részre. 

„Pártosság” és a „haladó hagyományok” erőltetése is kiszínlik ebből a 
részből, ma már inkább a magasztalásokból, mint az elmarasztalásokból, 
bár mint látni fogjuk, még az utóbbiak sem vesztek ki nyomtalanul. Cso-
konai fényesre subickolt arcképéhez hozzátartozik, hogy természetesen 
„haladószelleműsége” miatt csapták ki a kollégiumból, Arany „olyan né-
pies, hazafias, szabadságharcra buzdító verseket írt, melyekhez csupán 
Petőfi versei foghatók” – mintha nem lenne elég egyéb dicsérnivaló 
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Aranyban! A derék Tompa rangban Arany és Petőfi mellé emelkedik: 
„egyike a magyar költészet megújítóinak”, s még Aranyt is általa mutat-
ják be mint „Petőfi és Tompa szövetségesét a költészet megújításában és 
népszerűsítésében”. A lelkendezés, a szuperlatívusz-halmozás még a va-
lóban nagyoknál is visszatetsző: „Madách Magyarország legnagyobb 
drámaírója”, „Madách után a magyar drámaköltészet nem ért fel többé az 
ő legnagyobb alkotásának színvonaláig” stb. Jobb volna, ha az irodalom-
történész az adatközlésnél maradna s lemondana szoborállító hajlamairól. 

Szoborrá merevítés és a már szokásos iskolamesteres megintés kevere-
dik Illyés bemutatásában, aki bár hét versnyi tisztelethelyet élvez a kötet-
ben s több mint egy oldalnyi életrajzot, mely nem szűkölködik dicsére-
tekben (szerencsére még iskolásgyerek korában szerzett egy jó pontot 19-
es forradalmárságával), a dorgálást ezúttal sem kerülheti el: „A forradalmi 
munkás- mozgalomhoz való kapcsolatában rések kezdtek mutatkozni, s a 
reakciós nemzeti törekvések egyidőre őt is hatalmukba kerítették” – szó-
val ugyanazok, amelyek Erdélyit és Sinkát is, csak az utóbbiak nem 
menthetők úgy, mint Illyés a folytatásban: „De hamarosan megint a hala-
dó ellenzék egyik oszlopa lett” – továbbá: „Illyés továbbra is haladószel-
lemű, harcrakész íróként fejt ki hatást népe szellemi életében”. Már hiába: 
a Dunamedencében még egyre „oszlopiság” és „haladó szellem” alapján 
értékelik a költőt, művészi kvalitásai csak másodsorban vétetnek figye-
lembe. Sajnálatos, hogy ezzel a kissé avítt szemlélettel traktáljuk a kül-
földet s most a finneket is. 

Mint fordítói vállalkozás az antológia különös figyelmet érdemel. A 
legnagyobb ritkaságok közé tartozik ugyanis, hogy egyetlen költő-
műfordító ilyen nehéz és hálátlan feladatot vegyen magára, s ha már meg-
teszi, ne maga válogassa ki a neki tetsző verseket, hanem azokat tolmá-
csolja, melyeket mások, szakértők mint feladatot kijelöltek számára. A 
fordítói munka mindig „favágás” egy kicsit, vagy ha úgy tetszik, Koszto-
lányi szavával: „zsákban táncolás”, érthető tehát, hogy a műfordító olyan 
versek zsákjaiban táncol csak szívesen, melyek megnyerték a tetszését. S 
csak ilyenekben adhatja tehetsége legjavát. 

Külföldön élő magyar antológia-szerkesztők, mint Gara László, Thinsz 
Géza, azt a gyakorlatot követték, hogy az előre kiválogatott anyagot pró-
zafordításokban bemutatták egy ugyancsak előre megszervezett költő-
műfordító gárdának, s az anyagból ki-ki ízlése szerint válogathatott. Az 
ilyen osztozkodás egyben mentesítette a költő-műfordítókat a túlterhelés-
től, önként merül fel a kérdés, nem lehetett volna-e a finn költőkkel is 
megvalósítani egy ilyen szervezett összmunkát? Egy finnül tudó magyar 
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költő, például Képes Géza, hosszabb időt töltve Helsinkiben, kitűnően 
elláthatta volna ezt a feladatot. Ez egyben a magyar és a finn költők széle-
sebb skálájú találkozását tette volna lehetővé a kultúregyezmény kereté-
ben, a finn versolvasóknak pedig mindenesetre gazdagabb élményt nyújt-
hatott volna a magyar lírának ilyen többszólamú bemutatása. Szóváteszi 
ezt az antológia egy finn ismertetője is, a már említett Hannu Launonen 
(Parnasso, 6/1970), megjegyezve, hogy a műfordító, különösen ha olyan 
ritmus- és rímművész, mint Toivo Lyy, elkerülhetetlenül egymáshoz ha-
sonlókká színezi át az egymástól korban és lelkialkatban távoleső költőket 
is. Mi magyarok így ismerhettük meg annak idején Tóth Árpád mélabús, 
„setét” színeiben, jelzőiben, rímeiben Nyugat-Európa költőit. Ami nem 
jelenti azt, hogy nem szerettük Tóth Árpád fordításait. 

Így minden bizonnyal a Toivo Lyy-költötte magyar líra is el fogja bű-
völni a finn versolvasókat, legalábbis azokat, akik szeretik Toivo Eyy 
költészetét s egyáltalán: szeretik a kötött formákat. Mert a fiatalok általá-
ban nem szeretik. Launonen fölrója a fordítónak azokat a változtatásokat 
az eredeti szöveg szavaiban s képeiben, melyeket az a ritmus és a rím 
kedvéért tett. A vita eldönthetetlen, mert ízlésbeli és a fordítói hűség két-
féle értelmezéséből indul ki. A magyar tudására láthatólag büszke fiatal 
kritikus több helyet idéz, ahol a fordító feláldozta a textusi hűséget, csak-
hogy mik az ellenjavaslatok? Merő próza? Nyersfordítás-e a műfordítás? 
Mi lesz a Születésnapomra című József Attila versből így? Erik 
Lindegrén svéd remeklését Toivo Lyy most megismételte finnül, s persze 
a „tani-tani” nem szövegszerű, tartalmi hűségben mentődött át, hanem 
kicserélődött a hasonló játékosságú „knoppi-oppi” („biflázás”, „bifla-
tan”) leleményre. „Horger Antal úr” (talán gyengédségből is a kiváló 
nyelvész iránt) kimaradt, s így persze az „ideidézi szellemem (hevét) s 
nevét” is teljesen kivetkőzött eredeti – formájából? Dehogy! Azt 
éppenhogy megtartotta. Amit elvesztett, az csak „hús”, az úgyis 
hétévenkint kicserélődő sejtállomány. A „Füstöl a víz, lóg a káka” (Holt 
vidék) is csak így, tökéletes ritmussal s rímeléssel képzelhető el fordítás-
ban is, így lett ebből is mesterdarab, bár a „bundába bútt fönn a magas” 
kicsit mássá vált közben: „eltűnt az ég, a köd foglya”. Az öt szegény szól 
Kalevala-ritmusa és alliterációi is fontosabbak a szószerinti szöveghűség-
nél, nem csak azért, hogy szemléltessék a finneknek József Attila Kaleva-
la-rajongását, amiről Dr. Weöres Gyula írt a Kalevala-Társaság évkönyv-
ében, hanem mert Attila szegényeinek varázsoló-bájoló átkai sehogysem 
hatnának e ritmus nélkül. Nem sikerült ilyen jól a fordítónak a másik bá-
joló vers, a „Komororrú bikát fejtem / rege róka rejtem”, s éppen azért 
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nem, mert a refrént szórul-szóra lefordította, ahelyett, hogy megfelelő 
finn regös-mondókát keresett volna a helyébe. A „Fiatalasszonyok éneke” 
viszont prózává oldódott fel s bizony szétfolyt ritmusostul a hosszú finn 
szavakban: „kezünk szárai és hátsófelünk hullámzanak” – ez lett a „ka-
runk-farunk hullámzásá”-ból, szószerint és terjedelemben. Akkor már 
inkább az átköltést! 

Launonen az Ady-fordításokat is bírálja szöveghűség szempontjából, 
hiányolja Vereckét, Dévényt és Pusztaszert az Új versek Prológusából, 
ezekből a helynevekből ugyanis „Kelet”, „Nyugat” és „túlbuzgó Magyar-
ország” lett. Így persze nem volt szükség magyarázó jegyzetekre, viszont 
elsikkadtak Ady szimbólumai. Ady egyébként is nehezen exportálható. 
„Régmúlt virágok illata bódít szerelmesen” – ez csak minket magyarokat 
bódít ilyen szerelmesen. Finnül így hangzik nagyjából: „Miként is áradhat 
egyre virágok szerelem-illata a gonosz halál torkából?” Vagy a Fekete 
zongora? „Musta flyygeli” – mondja engedelmesen a finn nyelv, de hol a 
hátborzongatás? A „Párizsban járt az ősz” azonban finnül is Ady-vers, 
Isten tudja, mi okozza a különbséget. Talán európaisága, általános ember-
sége? Úgy látszik, a Magyar messiások vagy a Párizs az én Bakonyom s 
társaik csak nekünk valók. Mit csináljon az idegen a Bakonnyal vagy az 
„Irán-szagú szittya sereggel”? S mit csináljon a fordító? Óvatosabbaknak 
kellene lennünk, s nem erőszakolnunk másokra a nekünk kedveset. 

A Balassi-strófa kifogástalan eredeti ritmusban s rímeléssel szólal meg 
finn nyelven is, Zrínyi szótömbjei azonban („vígan burittatom hazám ha-
mujával”) bizony eléggé szétmorzsolódnak vagy simára csiszolódnak a 
dallamos és kevés mássalhangzójú finn nyelvben. 

Oldalszámra Petőfié a legnagyobb rész az antológiából, közel harminc 
oldal, bár az ő verseiből már Manninen is lefordított egy kötetrevalót, 
azonkívül a János Vitézt is. Lyy részben újra előveszi és sokszor tetszető-
sebb megoldásban adja a már ismert verseket. Nem nagyon tetszik az Al-
föld fordítása, melyben csak néhány strófán át követi az eredeti ritmusát, 
gyakran átcsap a szokványos alexandrinusokba vagy még hosszabb, alak-
talanabb sorokba. 

Manninen kitűnő fordításából ismerik a finnek Arany Toldiját és a 
Toldi estéjét is. Lyy legsikerültebb tolmácsolásai az Epilógus és A walesi 
bárdok. Tetszik a Családi kör is. 

Vajda János örökszép romantikája finnül sem hatástalan. (Húsz év 
múlva. Harminc év után stb.) 

Külön köszönet illeti meg Toivo Lyyt a kuruc versek és a népdalok 
mesteri átültetéséért. A Rákóczi-nóta zokogásra emlékeztető sortöredékeit 
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és rímeit sikeresen adta vissza, s remekbe készítette a szinte lefordíthatat-
lan Csínom Palkót is, még hozzá hosszú, 38 strófás változatában, az ere-
deti ritmussal, dalolhatóan. Ugyancsak rákívánkoznak a dallamok a ma-
gyar népdalok kifogástalan ritmusú finn változataira is, úgyhogy ezeket 
az iskolai oktatás is felhasználhatja az énekórák színesítésére. 

Toivo Lyy főerőssége éppen a „népi” költészet kongeniális átélése s 
egyben az intellektuális költő erényeit kívánó szójátékos, virtuóz versek 
fölényes kezelése, mint a már említett Születésnapomra esetében, továbbá 
Csokonai Szerelemdalában a csikóbőrös kulacshoz. Kevésbé az ő területe 
a romantika, mint láttuk, annak Ady-i változata is, de a Vén cigány ha-
talmas, keserű refrénjét előkészítő indulatlépcsők is csak ritkán érik el 
fordításban az eredeti monumentalitását. „Mintha újra hallanék a pusztán 
/ a lázadt ember vad keserveit” – ezt talán félre is értette, mert „pusztán-
kéról beszél s „pártütő néptömegek jajai”-ról, ami nem idézi fel a paradi-
csomból kivert Ádámot. 

Ady és József Attila költészetét is Toivo Lyy mutatja be első ízben 
ilyen sokoldalúan honfitársainak. Bele kell nyugodnunk, hogy az antoló-
gia kereteibe nem fért bele más kiválóságainknak érdemükhöz méltóan 
bőséges képviseltetése. Az aránytalanság nem csupán az antológiáé: ez 
csak tükrözése irodalomtanításunk immár hagyományossá váló egyolda-
lúságának, melyet nem is varrhatunk egészen a marxisták nyakába. Vi-
szont az csak öröm, hogy költészetünkben még akad felfedeznivaló bőven 
a későbbi nemzedékeknek is. Nem várhatjuk a finnektől, hogy ezeket a 
felfedezéseket ők tegyék meg helyettünk. Toivo Lyy mindenesetre az 
úttörőnek kijáró elismérésre tarthat számot 20. századi költészetünk sze-
melvényes bemutatásáért. Babitsot talán célszerűbb lett volna a teljes Jó-
nás könyvével felvenni, akár más verseit mellőzve, mert a lefordított első 
rész, pláne az eredetitől eltérő szabad versben, óhatatlanul csonka, s nem 
képes közvetíteni ennek az annyira időszerű nagy műnek mondanivalóját. 

A kiválasztott Kosztolányi-versek az eredetihez méltó fordítást nyertek 
(írás régi könyvben, A folyók, Lásd, kisfiam). A rokonok-ban a műfordító 
talán kissé több szabadságot engedett meg magának a kelleténél: néha 
három sorral fordította, mintegy megmagyarázta a költő egy-egy sorát. Az 
értelmezés olykor téves is, például a borozó rokonok sóhajtozása: „Ejh-
hajh, megvirrad még!” – nem konkrétan értendő, hanem a meddő honfibú 
megnyilvánulásaként. 

Finom tolmácsolást kapott Juhász Gyula (Vidék, Este az Alföldön, 
Anna: örök, Milyen volt, Himnusz az emberhez stb.) és Tóth Árpád is 
(Elégia egy rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Elég volt a vágta). A 
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Radnóti-fordítások viszont részben a válogatás miatt, csak halványan tük-
rözik a költő egyéniségét. A Razglednicákból épp az utolsó, a versre és a 
költő életére pontot tevő, el is maradt. Gulyás Pál: Debrecen, ó-kikötő c. 
versébe egy kis félreértés csúszott be, ugyanis a debreceniek hajcsárnépe 
jutott túl Budán és Bécs kapuján, nem pedig, mint a fordításban, a budai 
ember fuvarozott Bécs kapujáig. Sárközi Györgyöt a pasztellfinomságú 
Esőcseppek, Áprily Lajost az őszi rigóének mutatja be, mely utolsó ver-
seskötetében (Ábel füstje, 1965) jelent meg. Kassák Lajos három verséből 
is az egyik a költő utolsó idejéből való (A tölgyfa levelei, 1964). Az Ily-
lyés-versek közül az Árpád fordítása a legsikerültebb. Meggyőző Weöres 
Sándor önéletrajza is, széttördelt, csonka mondatai kifogástalan ritmusú 
és rímelésű szonetté kerekednek a finn nyelvben is. A formaművész fölé-
nyes tudásán túl Nagy László Vérugató tündérének kitűnő tolmácsolása 
azt is bizonyítja, hogy a fordító át tudja élni a modem költő legszokatla-
nabb képeit, szókapcsolatait is. A feltétel azonban megint csak az, amit a 
régi költészettel kapcsolatban már kiemeltünk: hogy a „hideg”, játékos 
szellem már az eredeti versben úrrá lett légyen a primér emberi fájdal-
mon, megrendülésen. Ezért a nyers lávaként ömlő Juhász Ferenc-i szen-
vedély már idegenebb elem a fordítónak, akár a Vén cigányé, vagy egy 
másik példára is hivatkozva: József Attila Ódájáé. Juhász: Templom Bul-
gáriában inkább prózafordításnak tűnik, mint szabadversnek. A szavak 
elnyúlnak, a jelzők elnehezednek. A szükségtelen változtatások és a téve-
dések is nagyobb hajlandóságot mutatnak a megjelenésre. Nehéz lenne 
megokolni, miért lett a „velő-lakta diadém”-ból „velőmarta diadém”, a 
„koponyádból „csontváz”, a „szuvas”-ból „nyitott”, az „éktelenített”-ből 
„ékesített”, a „szent emlékeztetőd”-ből „szent buzdítás”. Az „egy-bendő 
Táltos”, mely természetesen csupa-bendő, merő-has Táltost jelent, a for-
dításban „egybendőjű TáItos”-sá lett, ami már inkább a magyar korrektor 
(ok) nak róható fel, mint a finn fordítónak. Az éber korrigáló dolga lett 
volna kijavítani a már említett tévedéseken kívül a Föl-földobott kő-nek 
azt a helyét is, ahol a „bús-akaratlan” kifejezést a fordító a hazára érti, 
holott az a költőre magára vonatkozik. „A föltámadás szomorúságá”- ban 
(Ady) is a „kadáver” szó „bor” jelentésben került a fordításba. (Talán a 
„kadarka” okozta a zavart?) A használható magyar-finn szótár híján né-
met szótáraikkal küszködő fordító hatékonyabb és szervezettebb segítsé-
get is kaphatott volna a „magyar fél”-től a kulturális egyezmény kereté-
ben. 

Az említett hibák, hiányosságok, amelyekre a recenzornak mesterségé-
nél fogva nagyobb figyelmet kell fordítania, mint a mű érdemeire, semmit 
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sem vonnak le az antológia jelentőségéből. Megjelenése valóban fontos 
állomás a testvérnépek kulturális kapcsolatainak történetében, méltó foly-
tatása annak a munkának, melyet a múlt század nagy nyelvészei mindkét 
részről kezdeményeztek és napjainkig folytattak. A nyelvészek és lekto-
rok amatőr buzgalma már ebben a kezdeti szakaszban kiterjedt a szépiro-
dalomra is, ami aztán egyre nagyobb mértékben felkeltette az írók és köl-
tők érdeklődését és a harmincas években már jelentős és színvonalas for-
dításokat eredményezett. A rokonok elismerése általában egy lépéssel el 
szokott maradni az idegeneké mögött. Bár ez így nem áll a finnekre, ta-
gadhatatlan, hogy a magyar líra nyugati áttörése siettette ennek a magyar 
költészet egészét felölelő antológiának a létrejöttét. Köszönet illeti mind-
azokat, akiknek részük van benne, elsősorban természetesen a fordítót, 
aki a sokszor legyőzhetetlennek látszó nehézségek ellenére, szívós szor-
galmával és költői művészetével valóban maradandót alkotott. S egyben: 
folytatásra érdemeset! 
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HANÁK TIBOR 
Jelek az emberről58 

A líra ma, Vallomások, esszék; Az antológiát szerkesztette és a bevezetőt 
írta: Hajnal Gábor, Gondolat Könyvkiadó, Budapest 1968, 451 lap. 
Miért szép? Századunk magyar lírája verselemzésekben; 2. kiadás, Gon-
dolat Könyvkiadó, Budapest 1967, 423 lap. 
 
Mi a líra? – Védekezés. A szavak kiüresedtek. A technika pergeti a nyel-
vet, ontja a képeket, hangokat; a tudomány megfejti a talányokat, az ipar 
betölti az igényeket. A költőnek nincs szerepe, nincs közönsége, eszköze, 
zárt világa. Ha mégis versel, védekezik a valósággal szemben, mely neki 
ilymódon nem más, mint sűrűsödő értelmetlenség. 

Valójában azonban nem a külső jelenségek nyomasztó hatása miatt lett 
lényegi vonása a védekezés a költészetnek. Ezen az alapon minden kor 
költészetét defenzívnek lehetne mondani. A külvilág mindig nyomasztó; a 
költő minden korban nekivetette a hátát a közönynek, múlandóságnak, a 
szavak omló salakjának és öntestével teremtett védett területet a kisded 
hajtásoknak. Mikor a római birodalomban kiüresedett a régi vallás, iste-
neket a kisázsiai partokra mentek keresni és görögül szólaltak meg azok, 
akik új nyelvi varázsra vágytak. Hasonló folyamat többször is megismét-
lődött az idők folyamán, s ennek vagyunk tanúi ma is, mikor a „nyelv 
matematikájával”, betűkeveréssel és egyéb kísérletekkel próbálkoznak a 
költők. 

Jelenleg nem csupán az objektív körülmények miatt minősíthetjük vé-
dekezésnek a lírát, hanem szubjektív tényezők, a költők tudata miatt. A 
kötéltáncos mindig veszélyben van, de lezuhanás fenyegeti, ha arra gon-
dol, hogy veszélyben van. A mai költészet sokat gondol erre. Minduntalan 
a válságról és önmaga esendőségéről beszél. Nem védekezik, hanem vé-
dekezőnek tudja magát, erőtlennek gondolja fegyverét. 

„A líra ma” című kötet vallomásaiból is ez látszik. Lépten-nyomon a 
bajokról, az élmények és a közönség elapadásáról, a líra kérdésessé válá-
sáról, létjogosultságáról esik szó. A költők mentegetik magukat és mes-
terségüket. Hans Magnus Enzensberger kötetzáró írásában megállapítja, 
hogy a modern költészet nyelvében „a kimerülés jelei mutatkoznak” 
(442.); Alfréd Alvarez az angol költészetről azt írja, hogy nem a stílus, 
hanem a stílustalanság és az idegek válságához jutottunk el (340.), s a 

                                                           
58 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 1. számában. 
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jövőben bizonyára az „általános zűrzavar lesz az összetartozás legvaló-
színűbb formája” (360.); Günter Kunért keletnémet költő pedig saját fej-
tegetéséről azt mondja, hogy ez „szinte siratóének, menetekei, temetési 
ének a líra sírja fölött” (114.). 

Az önmagában kétkedő költészet mai helyzetét próbálja bemutatni a 
kötet a kortárs lírikusok műhelybeszélgetései, reflexiói, esztéták, kritiku-
sok tanulmányai segítségével. A mintegy hatvan írás szerzői között van 
Louis Aragon, Luis Cernuda, Paul Eluard, Kari Krolow, Saint-John 
Perse, Salvatore Quasimodo, Dylan Thomas, Andrej Voznyeszenszkij és 
négy magyar szerző: Garai Gábor, Illyés Gyula, Juhász Ferenc, Lukács 
György. 

A gyűjtemény öt téma köré csoportosítja az írásokat. Az első rész cí-
me: „A vers fogantatása”. Itt találjuk a költői alkotófolyamat bemutatásá-
nak kísérleteit, az élmény és a kifejezés között sorakozó állomások leírá-
sát. A második csoport a vers és a valóság viszonyával foglalkozó esszé-
ket tartalmazza. A harmadik fejezet a vers nyersanyagát vizsgálja főképp 
a strukturalisták nézeteinek segítségével, fejtegetéseik idézésével. A ne-
gyedik rész „Folyamatosság és újítás” címmel az orosz, a spanyol, fran-
cia, olasz és angol költészet irányait ismerteti, és az utolsó fejezet a líra 
társadalmi kapcsolatain, elszigeteltségén és lehető hivatásán töprengő 
esszéket egyesíti. 

A kötet a modern költők prózai vallomásainak antológiája. A szerkesz-
tő egymás mellé rakja a különböző nyelveken megjelent, előszavakba és 
folyóiratcikkekbe szétszórt önfaggatásokat, hideg elemzéseket, referátu-
mokat. Nemcsak a nemzetközi nézősík, a stílusok és műfajok pluralizmu-
sa biztosít gazdag sokrétűséget a gyűjteménynek, hanem a felfogások 
különbözősége is. Nem egyetlen lírai irányzat véleményét akarta bemu-
tatni vagy megdicsőíteni, hanem igyekezett egyforma mércével mérni és a 
nézetek lehetőleg széles skáláját számbavenni. 

Talán épp ebből a tágranyitási szándékból adódik a kötet néhány di-
daktikai fogyatékossága is. Túl sok a szemelvény, túl sok az ismétlés és 
az aránytalanság. Tömörebb, pregnánsabb és használhatóbb lenne a 
könyv, ha néhány írás kimaradt volna. Nem egészen indokolt Edoardo 
Sanguineti könyvismertetés jellegű cikkének közlése, sem pedig Kari 
Krolow első írásának (82-96.) és Garai Gábor tanulmányának hosszúsá-
ga. A kötet legterjengősebb része azonban Samuil Marsak szovjet lírai 
seregszemléje. Első 14 oldalát mellőzni lehetett volna. Annál is inkább, 
mert teli van ájtatos közhelyekkel, mint pl. az írónak „elsősorban szelle-
mi, erkölcsi egészségével kell törődnie” (260.), „az etika határozza meg a 
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művész nagyságát” (261.), „a lényeg... a versformán belül van” (263.) és 
érdemesnek ítéli leírni, hogy „az alliterációk hasznára válnak a versnek” 
(265.). Pier Paolo Pasolini egyébként érdekes cikke meg azért nem való a 
kötetbe, mert magyar fordítása még nincs kész. Amit fordítás címén ol-
vashatunk, nehézkes, pongyola és németes vonzatok halmaza, mint pl. 
„felhasználásra kerül” (334.), a világ „ideológiai megismerés tárgyává 
lett” (332.) és „a költészet tárgyává ... redukálódott” (334.). 

A kötet használhatóságát egyes tanulmányok hosszúságán kívül a tago-
lás következetlenségei és az ismétlések is megnehezítik. Sajnos ezt nem 
egyszer a szerkesztő jegyzetei okozzák. Több helyen ugyanazt mondja el 
apróbetűs bevezetőiben, amit a következő oldalakon a költők vagy eszté-
ták kifejtenek. Ez főképp ott zavaró, ahol a költői vallomások is csak pár 
sorosak, mint pl. Max-Paul Fouchetnál, Johannes R. Bechernél és Sylvia 
Plathnkl. Nem ismételgetni vagy idézni kellett volna a „kopf”-nak szánt 
jegyzetekben, hanem inkább a lírikusok helyét kijelölni, a meglehetősen 
átabotában használt fogalmakat tisztázni. Ez annál is inkább indokolt len-
ne, mert sok az áthajlás a fejezetek között. Nem elég felírni a témacsopor-
tok címét és aztán azt közölni, ami épp a kezünk ügyébe akad. „A nyelv 
matematikája” címszó alá sorolt írásoknak mintegy a fele nem erről szól. 
A legtöbb fejezetben az intonációt megadó első cikk után olyanok követ-
keznek, melyek állhatnának másutt is, szinte bármelyik fejezetben. Louis 
Aragon beszélgetése Prancis Crémieux-vel „A vers és valóság” vagy a 
„Folytonosság és újítás” témakörébe is beillik, de ha T. S. Eliot „A költé-
szet zenéje” című tanulmánya „A vers fogantatásáéról szóló fejezetbe 
került, akkor Aragon írása itt is helyet kaphatott volna. Hasonló megálla-
pítás érvényes Juhász Ferenc, Illyés Gyula, Dylan Thomas vallomására, 
Enzensberger és sok más szerző esszéjére. A költői vallomások rendsze-
rint számos témát érintenek, több helyre besorolhatók. De ha ennyire el-
mosódnak a határok, ha az önkénynek ily tág tér nyílik, akkor baj van a 
kategóriák kiválasztásával, az anyag tagolásával. Talán jobb lett volna a 
lírai irányzatok szerint csoportosítani a szövegeket vagy a fejezetekről 
teljesen lemondani. Ez mindenesetre jobban megfelelt volna a költők asz-
szociatív gondolatmenetének, a témákról eloldódó szabad beszédnek. 

Semmiképp nem mellőzhette volna a szerkesztő a költők jellemzését és 
a fogalmak tisztázását, de legalábbis többértelműségük megmutatását. 
Igaz ugyan, hogy a „Folytonosság és újítás” című fejezet bemutatja az 
egyes országok költői irányait, csoportjait, de ezek a seregszemlék rész-
ben hiányosak, részben pedig túl későn tájékoztatnak a lírai áramlatokról 
és fő képviselőikről. A könyv első felében 30-35 állásfoglalással találko-
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zunk, míg végre szó kerül arról, hogy ki kicsoda, hogy honnét indultak el, 
merre tartanak a lírikusok és mi jellemzi őket. Mivel azonban ezek az 
írások speciális célra készültek, bevezetők, elő- illetve utószavak voltak, 
nem egészen felelnének meg a jelen kötet követelményeinek még akkor 
sem, ha az első fejezetbe kerültek volna. Számos költővel foglalkoznak 
ui., kik a kötetben nem szerepelnek cikkel és nem mindegyikről szólnak, 
akiknek vallomásával találkozunk. Szerencsésebb lett volna, ha az olvasó 
megfelelő helyen pár szóban értesül a költők jelentőségéről, szerepéről, 
értekezéseik keletkezésének körülményeiről, az országhatárokon átnyúló 
szövetségekről. Ez bizonyára jobban elősegítené az érvelések megértését, 
mint a puszta idézés. 

Talán még nagyobb didaktikai hiányosság, hogy a kötet nem segít el-
igazodni a szavak sűrűjében. A költők költők, nem pedig esztéták vagy 
tanárok. Ha erre a szerepre vállalkoznak vagy kényszerülnek, belső han-
gokra figyelnek, nem a hagyományos szóhasználatra, régi vagy új elméle-
tekre. így aztán sokszor épp régi teóriák körül keringnek, tudományos 
szintről nézve elmosódó kifejezéseket alkalmaznak, – mondom, azért, 
mert nem a tudomány, hanem önmaguk követelményeinek, a kifejezés 
kényszerének próbálnak eleget tenni. Ha egy költő azt mondja, hogy „va-
lóság”, az jelenthet valótlant is, tehát valamit, ami egy másik álláspontból 
kiindulva fantazmagóriának minősül. A kötetben erre számos példát talá-
lunk. A valóságon olykor természetet értenek, máskor igazságot, társa-
dalmat, politikát, néha a költő érzelem- vagy képzeletvilágát, olykor a 
vers anyagát, a szavakat. Hasonlóképp szétágazó és elmosódó jelentése 
van az „igazságnak”, „tudománynak”, „játéknak”, „tükörképnek” stb. Az 
antológia ebben a tekintetben magára hagyja az olvasót. Arra ugyanis 
nem hagyatkozhatunk, hogy az egyes szövegek többé-kevésbé úgyis 
megvilágítják a terminusok értelmét. A költők definíciói nem oszlatják el 
a bizonytalanságot, hanem teremtik, illetőleg jelzik az értelmi módosulá-
sok lehetőségeit. Más szóval, a meghatározások részei a költői önkifeje-
zésnek. Artúr Miedzyrzecki definíciója a tapasztalatról (132.) vagy M. P. 
Fouchet „relatív”-fogalma (99.) nyilvánvalóan nem filozófiai, hanem lírai 
igényeket akar kielégíteni. Hasonló funkciója van St. J. Perse felfogásá-
nak, mely szerint a költészet „élőn egyesül tárgyával” (124.), hanem szó 
szerinti értelemben bizonyára nem egyesülésről van szó, mint ahogy fel-
tehetőleg a keletnémet J. R. Becher-nél sem „magánvaló szépet” jelent a 
„magánvaló szép” (400.), – hacsak nem akarja a keresztény skolasztiká-
hoz kötni politikai esztétikájának eme mondatát: „a költő, ha a politikum 
felé fordul, a maga szavát hallatja, és minél eredetibb, minél önállóbb ez a 
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szó, annál értékesebb is, egyben költői, valamint politikai szempontból, 
mert olyanokra is hat, akik közvetlen politikai befolyásolásra nem fogé-
konyak.” (399.) 

Bechernek a „magánvaló szép” és a politikum összeegyeztetéséről szó-
ló zavaros fogalmazása ellenére ajánlatos a marxizmust magukénak valló 
költőket a többiektől elválasztani, mert náluk az „ars poetica” nem csupán 
a költészet része, hanem elméleti igényű program. Ezt bizonyítja Garai 
Gábor tanulmánya is, mely ebben a kötetben jelent meg először. A többi 
marxista, köztük Lukács György írása is idézet korábban megjelent köny-
vekből, folyóiratokból. Garai témája érdekes, kifejtése érdektelen, mert 
sablonos. „A jelenkor költészete és a tudományos világkép” összefüggése 
nála meglehetősen egyszerű kérdés. A tudományos világképet azonosítja 
a dialektikus materializmussal és ebből egyértelműen levezeti a proletár-
forradalom és a szocializmus ügyének támogatását. A-tétele: „Az eliga-
zodás kulcsa a tudományos – dialektikus materialista – gondolkodás ké-
pessége” (149.). B-tétele: „a költő számára az egyetemes áttekintés és a 
komplex világkép megvalósulásának esélyét is a proletárforradalmak re-
ménysége, majd pedig megvalósulása hozza el” (157.). E két tétel egyút-
tal a malomkő szerepét is betölti, mely minden más felfogást, kísérletet és 
hitvallást apróra őröl. A polgári világról és költészetéről Garai foghegyről 
beszél, mindenütt elidegenedést lát, „öncélú, spekulatív álintellektualiz-
must” és „műszavakkal szemfényvesztő szélhámosságot” (168.). Bár el-
ismeri, hogy a tudományos világnézet, azaz a dialektikus materializmus 
körein kívül is élnek költők, de érti a hangulatkeltés módját, hogy ezeket 
másodlagos jelentőségűeknek, ne igazán nagyoknak érezzük. Persze az 
ilyen kiöntőformák és egyéb homokjátékok aligha érintik pl. T. S. Eliot, 
W. H. Auden vagy St. J. Perse költészetének rangját, legfeljebb használó-
juk minősítését segítik elő. A tanulmány érdemi kérdése nem is az, hogy a 
tudomány azonosítható-e a dialektikus materializmussal, a korszerű ma-
gatartás a szocializmus szolgálatával, hanem egyáltalán szüksége van-e a 
költőnek a költészethez világképre, a világban való eligazodásra, tudomá-
nyos ismeretekre. Lehet ebben a kérdésben szabályt felállítani? Az nem 
megrendítő varázs, hogy a költő a „sötétlő erdőben” „az igaz utat nem 
lelé”, hogy nem tud eligazodni s elveszettnek érzi magát, mert kevés vagy 
mert túl sok ismeret veszi körül? Vagy nem üdítően megújító hatása van 
az olyan költőknek, kik átvágják, semmibe veszik tudományos és egyéb 
civilizációs követelményeinket, mint nemrég Bari Károly, a 17 éves fiú a 
bükkaranyosi cigány sorról?* S hányszor adódik abból a poézis, hogy a 
filozófia vagy a tudományok más célra alkotott szavai és képei a vers 
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elemeivé válnak, nem közlő céllal, hanem szabad társulásban? A költők-
nek a valósággal, igazsággal, tudománnyal és bármely témával nem a 
tudományos és politikai tájékozottságról kell tanúságot tenniök, hanem 
mesterségbeli tudásukról, a költői invencióról. Az ismeret csak eszköz, 
mellyel a világképen, filozófián és tudákosságon kívüli törvények szerint 
teremt a költő új hatásokat. 

Hogy ez miként történik, verseken lehetne megmutatni. Erre azonban 
nem ad alkalmat a kötet. Verset, illusztráló anyagot csak elvétve találunk 
benne. Mindössze egy-két értekezés próbálja a költői beszéd élő szövetén 
igazolni az állítások érvényét, bemutatni a líra légzési sajátosságait és zárt 
vérkeringési rendszerét. A legtöbb tanulmány anatómiai leírás, mely nem 
szól a szervek működéséről, vagy olyan, mint a hangok szóbeli magyará-
zata, a húrok pengetése vagy billentyűk leütése nélkül. Pedig kellő illuszt-
ráló anyaggal, néhány vers közlésével talán pótolni lehetett volna a hiá-
nyolt instruktív jegyzeteket, s eloszlottak volna a filozófiai gyanúk, a de-
finíciós és értelmezési kételyek. A versek olvasása révén könnyebb lenne 
megérteni, mi az extrémizmus, a vizuális költészet, az anyagtalanság és 
abszolútizmus, hogy mit jelentenek a verssorok olvasható, elemezhető 
konkrétságában az imént említett kifejezések, mint pl. „valóság”, „igaz-
ság”, „ismeret”. Ezzel el lehetett volna kerülni azt a látszatot, hogy a 
nyelv kiüresedésétől, a valóság elvesztésétől és az elkorcsosulástól való 
félelem csupán költői hisztéria, s bebizonyíthatták volna egyesek, hogy 
miként képzelik el az emberség nagy betűkkel írt lírai szolgálatát és mi-
lyen verseket hoz létre ma a közérthetőség vagy a korszerű tudományos-
ság követelménye. 

Bármennyire is érdekes a költők prózai vallomása, ajánlatos nem elfe-
lejteni, hogy a lírában a vers a mérvadó, nem pedig a versekről szóló érte-
kezések. Ez némiképp válasz a kötetben minduntalan megnyilvánuló köl-
tői létaggodalomra is. A válságról szóló leírások nem azonosak a költé-
szet válságával. A kudarc a tudatban van. Ez a tudat új műveket hoz létre: 
a válság vagy a csőd költészetét, de költészetet, művészi tanúságot egy 
kor emberéről, az időbeliség vektoraival pontosan meghatározott egysze-
riségéről, szorult helyzetéről. A vers jel az emberről, tudatáról és szituáci-
ójáról. Korunk védekező költészete jelzi a látott és használt lehetőségeket, 
a nyelvfejlődés mai buktatóit, a lírai közérzetet. Csak nem-alkotás, a ver-
selés megszűnése és a rossz művek jelentik a valódi kudarcot és válságot, 
nem pedig azok, melyek a válságról írnak vagy művészi fokon kísérletez-
nek az értelmetlenséggel. 
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A „Miért szép?” című gyűjtemény második kiadása tízezer példányban 
jelent meg. Az érdeklődés indokolt. Kiben ne merült volna fel a kérdés: 
miért szép? Miért mondjuk egy műalkotásra, festményre, szoborra, zene-
számra, hogy szép? Bizonyára sok versolvasó embert foglalkoztat: honnét 
a szavak mágiája, különös fénye, a mondatok megejtő lejtése? – s a kívül-
álló prózaiak fejében is motoz néha a kíváncsiság: mit találnak szépnek a 
versben? Hogyan lehetne eljutni a költészet által felkínált esztétikai él-
ményhez? A kérdésekre kérdésekkel lehetne replikázni: vajon, ki tud 
számot adni a tetszés élményének pszichikai és szociális összetevőiről, 
vagy az objektív szépség – ha van ilyen – ismérveiről? Ki tud erre a kér-
désre válaszolni: miért szép? S vajon felel-e erre az előttünk levő kötet? 

A szerkesztők nem vállalkoztak a magyar líra egészéből merítő antoló-
gia összeállítására. Régi költészetünket és a 19. századot is figyelmen 
kívül hagyták. Az áttekintés ott kezdődik, ahol a modern lírai korszak 
beköszöntött: Adynál. A politikában a végidők szelleme uralkodott, fél 
Európa próbálta a haláltáncot, de a kultúra mintha megtagadta volna ha-
nyatló társadalmi alapépítményét: soha nem látott reneszánszát élte az 
Osztrák-Magyar Monarchiában. A tudományokban, filozófiában, művé-
szetekben egész sor kiváló egyéniség lépett elő, köztük Sigmund Freud és 
Ernst Mach, az irodalom pedig három városban is biztos európai rangra 
emelkedett: Bécsben Hofmannsthal, Schnitzler, Kraus, Prágában Rilke és 
Kafka, Budapesten Ady és a Nyugat nemzedéke képviselte a modernség 
világújító mozgalmát. A „Miért szép?”-kötet ennek a nagy szellemi rob-
banásnak magyarországi lefolyását öleli át a lírában. A szerkesztők a vá-
logatással is érzékeltetik, hogy a századfordulón induló korszak már befe-
jeződött. A kötet első kiadásának megjelenésekor három élő költőt vettek 
fel az antológiába, Füst Milánt, Kassák Lajost és Illyés Gyulát. Azóta 
egyedül Illyés Gyula maradt meg hídnak a nagy korszak és a jelen között. 
Benedek Marcell előszava szerint: „A mai fiatal költők értékelő kiváloga-
tásának még nem érkezett el az ideje.” (5.) 

A határvonalak megvonásával – a logika nyelvén szólva – gazdagodik 
a szépség fogalmának tartalma, de szűkül a köre. A szépség sokféle, a 
költői szépségnek is tág a mezeje. Újabb és újabb jegyekkel, megkülön-
böztetésekkel kell szaporítanunk a fogalom tartalmát, mígnem eljutunk az 
Ady-nemzedék költészetében jelentkező szépséghez, melynek ily módon 
szétágazóan konkrét értelme, viszont csak szűk érvényességi köre van. 
Ezt a szűk kört tovább zsugorítja a szerkesztők és a munkatársak szem-
pontjai szerint történő válogatás. Joggal merülhet fel tehát a kérdés: miért 
épp ezeket a verseket vették fel a kötetbe, miért maradt ki Ady, Babits, 
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József Attila néhány közismert költeménye? A kihagyott versekről, pl. 
Ady „Elbocsájtó szép üzenetéről”, Babits Jónás-verséről vagy Kosztolá-
nyi „Hajnali részegség”-éről nyilván még burkoltan sem akarták azt mon-
dani a szerkesztők, hogy ezek nem szépek, ám a kötetben szereplő versek-
ről közvetve azt állítják, hogy szépek. Csak így van értelme kérdezni: 
miért szép? Más szóval: a „miért szép?” kérdését megelőzi egy másik az, 
hogy szép-e? Szép-e az, amit a könyvben találunk? Szépek-e azok a ver-
sek, amelyeket a válogatók annak tartanak? Jogos-e egyáltalán némelyik 
verssel kapcsolatban felvetni a szuggesztív kérdést: miért szép? 

Az ízlésbeli különbségek elkerülhetetlenek. Szociális, műveltségbeli, 
szubjektív és történelmi adottságok, illetve hatások szerint változik, hogy 
mit tartunk szépnek. Ez a tény nem feltétlenül szakítja szét a költő, az 
értelmező és az olvasó közötti kapcsolatot. Aki azt mondja, „ez szép”, 
számíthat arra a kérdésre, hogy „miért?” A probléma jóval nagyobb, ha 
egy költő nem írt, nem akart írni szép verset. Mit kezdjünk ilyen esetben a 
„miért szép” kérdésével? 

A szépség kategóriája leszűkíti a művészetet. Az esztétikum fenoménja 
több, mint a szép. Goya boszorkányai, Ensor arcai, vagy a Pop-Art sok 
alkotása nem mondható szépnek. Nem azért mintha csúnyák lennének, 
hanem mert más dimenzióhoz tartoznak, mert nem szoríthatók a szép-
csúnya értékpólusa közé. A kötetben szereplő versek sem mind szépek. A 
„Csák Máté földjén” vagy méginkább a „Dal a hazugság-házról” erőtel-
jes, vad plakát „Előre magyar proletárok” és „Forverc, előre” felirattal. 
Pszichológiai hatásuk adott esetben felbecsülhetetlen: hitet adnak, moz-
gósítanak, – de szépek? Vagy szép Karinthy Frigyes „Struggle for life” 
című verse? Szép ez a két sor: 

„Dögödre már hiéna szaglász 
S a varjú éhesen kering,”? 
Ezek a versek nem is igénylik a „szép” jelzőt. Meghamisítanánk jelle-

güket vagy kicsavarnánk a szépség fogalmát, ha azt mondanánk ilyen 
esetekben, hogy szép. Az újabb esztétikák épp azért küszöbölték ki a 
szépség fogalmát, vagy hagyták a múltra és a kispolgárságra, mert meg-
őrzése, alkalmazása némely „csúnya” expresszionista és szürrealista mű-
re, a „computer-grafikára”, a vizuális és konkrét költészetre, a halandzsa-
versekre stb. elidegenítené értelmétől, vagyis szépnek kellene nevezni azt, 
ami nem szép és nem is kíván az lenni. Következésképp ilyen esetekben 
félrevezető azt kérdezni: miért szép? A kötetben kevesen – talán csak 
ketten – eszmélnek rá, hogy kevés a szép, hogy vannak versek, melyek 
más világokba nyúlnak. Lengyel Balázs nem emelkedik ugyan a szép-
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csúnya polaritása fölé, de Szabó Lőrinc költészetéből tudja, hogy – para-
doxonban szólva – a csúnya is szép. Szabó Lőrinc fedezte fel irodal-
munkban a „csúnya verset, vagyis azt, amelynek sem ritmikája, sem ríme-
lése nem fogadható el a zengezetekre, rímdíszekre ügyelő régi gyakorlat 
szerint, még a Nyugat nagyjai szerint sem” (255.). Csoóri Sándor is azt 
hangsúlyozza József Attila „Téli éjszaka” című versével kapcsolatban, 
hogy a szép kevés, hogy itt másról van szó, mint egyetlen esztétikai kate-
gória alkalmazásáról: „Bármilyen fonákul hangzik is – írja –, erről a vers-
ről nem mondhatom, hogy szép. Szerepétől fosztanám meg, ha ezt állíta-
nám.” (290.) A többiek azonban szintagmákba kapaszkodnak, újszerűsé-
gekre vadásznak, vagy az életrajzi és történelmi háttért vázolják fel abban 
a hiszemben, hogy ezzel válaszoltak a szép miértjét kutató kérdésre. He-
gedűs Géza „méltóságteljes vallomás”-nak nevezi Karinthy Frigyes emlí-
tett versét, azt a mondatát pedig, hogy „Inkább egyenek meg a férgek, 
Mint hogy a férget megegyem” „a magyar költészet múlhatatlanul nagyon 
szép fordulatai közé” sorolja (231.). Igaz, ellenpéldát is ő ad, de ezzel 
szintúgy megkérdőjelezi a kötet címének jogosságát. Az eddigiekben ar-
ról beszéltünk, hogy némely vers nem fér bele a szépség kategóriájába, 
tehát erőltetett válaszokra kényszerít, ha azt kérdezzük velük kapcsolat-
ban, hogy miért szépek. Hegedűs Géza Babits „Naiv balladá,”-járól vi-
szont már-már olyan elemzést ad, hogy fel kell tételeznünk, ez a vers ta-
lán nem is szép, hiszen a magyarázat inkább arra a kérdésre válaszol: mi-
ért nem szép? A költő magatartását „képzelt politikamentességnek”, a 
vers címét „túlcifrának”, az első szakaszt „egy erotikus de keresztény 
nevelés folytán gátlásosán erotikus – kamaszfantázia átszellemesítésé”-
nek (148.), az egész művet „stilizáltnak” nevezi. Az értelmezés jogossága 
persze vitatható, de nem ezt akarom szóvá tenni, hanem azt, hogy ha eny-
nyire negatív-kritikusan viszonylik hozzá a szerző, akkor miért nem bíz-
ták a magyarázatot másra, vagy miért nem hagyták ki a verset a kötetből? 
Feltéve ui., hogy a „Naiv ballada” nem szép, értelmetlen dolog azzal a 
kérdéssel közelíteni hozzá, hogy miért szép. 

A kötet egészét tekintve nem ezek a jellemző példák, a magyar iroda-
lom választott szakaszában kivételnek számítanak a szépség kategóriájá-
ból kikívánkozó versek, de az idézett elemzések és versek figyelmeztet-
nek a címadó kérdés fenntartásokat követelő problématikusságára. Az 
antológiában szereplő költemények többségét – a kijelentéseink és ízlé-
sünk alakuló és múlandó érvényétől függő értelemben – szépnek nevez-
hetjük, következésképp jogosnak látszik velük kapcsolatban feltenni a 
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kérdést: miért szép? Itt meg a legtöbb esetben a válaszok hagynak kielégí-
tetlenül, a verselemzések teszik problematikussá a kérdés jogosságát. 

Néhány elemzés finom érzékkel vezet a sorok szálai közé, megmutatja 
a sors által kötött csomókat, rejtett jelentéseket és ha nem is mondja meg, 
miért szép a vers, hozzájárul az esztétikai élmény gazdagításához. 
Keresztúry Dezső az irodalomtörténész odaadó lelkiismeretességgel he-
lyezi be Ady „Emlékezés egy nyár-éjszakára” című versét a költő életébe, 
felmutatja az egyes képek keletkezés-történetét, rendszerét és gyengéd 
szeretettel emeli ki a verset az elfutó időből. Nemes Nagy Ágnes is az 
állandó érvényűre figyel Babits „Esti kérdés”-ében. Az érzelmi-történelmi 
környezetrajz nála a magasságokba vezető létra, nem úgy, mint sok más 
interpretációban, melyekben a biográfiai és történelmi adatok helyhez 
kötik a verset, a túlhaladottság látszatával terhelik. Szabó Ede ilyen 
napipolitikai értelmet ad Ady egyik költeményének („Dal a hazugság-
házról”), viszont Juhász Gyula „Goethe Weimarban” című versében pél-
dásan bogozza Goethe és Juhász, e két időben, térben és alkatban egymás-
tól távolálló költő érzelmi életének találkozásait. Kinyitja a szavak és ha-
sonlatok értelmét, pár mondattal bevezet Goethe weimari élménykörébe 
és a magyar költő meg-megújuló válságainak lélekrajzába, hogy ismerete-
inken rezonáló telítettséggel szóljon a sessenheimi lány neve: Friderika. 
Hasonlóan instruktív Bóka László elemzése Babits Mihály egyik vakációs 
verséről („Vers a csirkeház mellől”), melyben feldereng a történelmi ne-
hezékekkel súlyosbított tétlen-szép hónapok harcra szólító vége és a költő 
jellegzetes magatartásának alázattal megrajzolt néhány vonása. Itt is esz-
tétikai többletet ad a magyarázó, de talán nem is annyira a kifejezések 
értelmét közelebb hozó helyzetrajzzal, hanem azzal a megvallott tanítvá-
nyi szeretettel, mely szavait tisztán emeli ki a kötet Babitsot fricskázó 
megjegyzéseiből. Átlátszó politikai sugallatokra született korholások, 
elcsépelt kifejezések („elefántcsonttorony”, „képzelt politika- mentesség” 
stb.) alkalmazása helyett Bóka László együttérzését mondja el és örül, ha 
babitsi tulajdonságokat fedez fel magában. Ebben a szellemben vallja: 
„Olcsó béke-versek retorikusán hivalkodó szavalmányai nem tudnak hatni 
ránk, de a csirkeház merengő szemlélőjének belső megrettenése, megtor-
panása s kigyúló izgalma felindítja szívünket, mert emberséges és igaz 
példázat, mert szép példázat.” (164.). 

Az ilyen sorok el tudják fogadtatni velünk a verseket és költőjüket, 
meggyőznek arról, hogy értelmi és érzelmi logikájuk rokonszenves, egy-
szóval megmutatják, hogy egy vers szép, de arról még ezek az írások sem 
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sokat mondanak, hogy miért szép. De akkor mit szóljunk a kevésbé sike-
rült verselemzésekről ? 

Benedek Marcell körültekintő összefoglalást ad a versmagyarázás fel-
adatairól. Sajnos, a kötetben szereplő írók közül többen nem követték 
szempontjait, vagy csak iskolásán követték. A tárgyi utalásokat, értelmi 
magyarázatok feladatát egyesek úgy értették, hogy kiterebélyesítve kell 
elmondaniok azt a költői sűrítést, mely sok esetben épp a legsajátosabb ízt 
biztosítja a versnek. Ilyenkor a prózai fejtegetés lépésről lépésre lebontja, 
tönkreteszi a költemény szépségét. Vajda Endre Kosztolányi Dezső „Ha-
lotti beszédjével kapcsolatban megpróbálja jogosnak feltüntetni ezt az 
eljárást. Azt ajánlja, hogy a költő kifejezését, mely az elhunyt mosolyát 
„halványfurcsá”-nak nevezi, próbáljuk másképp érteni: „Helyettesítsük be 
a 'halványt' dekadenssel, erőtlennel, szelíddel, mértéktartóval, fegyelme-
zettel, félénkkel, töprengővel, alkalmazkodóval, óvatossal és még tetszés 
szerinti jelzőkkel, a furcsát egyénivel, különccel, magányossal, tűnődővel, 
játékossal, elhagyatottal, titokzatossal, értelmetlennel, céltalannal, komi-
kussal és sok egyébbel. Cseréljük a két csoport tagjait önmaguk és egy-
más között, tetszés szerinti párosításban, s lesznek pillanatok, amikor hő-
sünket egészen megközelítettük”. (198.) 

Hogy az ilyen módszerrel silányabb kifejezésekhez és sorokhoz jutunk, 
mint a szerző, és épp a poézist száműzzük verselemzésünkkel, maga az 
elemző bizonyítja be, mikor arra a kérdésre próbál felelni, hogy vajon ki 
lehetett az az ember, akiről Kosztolányi ír: „A huszadik században élt, 
nem derül ki pontosan a foglalkozása: lehetett költő, de lehetett ügynök is, 
mint Joyce Leopold Bloomja vagy Miller színdarabhőse, az Odüsszeia 
világ-átélésének modem örököse, apró kis fal mellett suhanó, bajokon 
átevickélő, esetleg rajtavesztő egérkéje a modern kapitalizmus cobdeni 
klasszikussággal megfogalmazott szabadversenyének.” (197-198.) 

Ízlés dolga, de nekem az „apró kis fal” vagy az „apró kis egérke” nem 
annyira tetszik, mint Kosztolányi Dezső nemes általánossága: 

„Akárki is volt ő, de fény, de hű volt. 
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.” 

A kötetben szereplő sok más verselemzés is láthatólag úgy fogja fel 
feladatát, hogy a próza nyelvére kell fordítani a költői sorokat. Tóth Ár-
pád ezt írja a „Körúti hajnal”-ban: 

„Bús gyársziréna búgott, majd kopott  
Sínjén villamos jaj dúlt ki a térre: 
Nappal lett, indult a józan robot, 
S már nem látták, a Nap még mint dobott  
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Arany csókot egy munkáslány kezére ...” 
Vargha Kálmán versmagyarázata meg így szól: „felbúg a gyári sziréna, 

villamos fut ki a térre, nappal lett, és megjelenik az ember is a színen, a 
gyárba siető munkáslány” (218.). Van az ilyenfajta ismétléseknek értel-
me? Hozzásegítenek a vers esztétikai értékeinek megragadásához? S egy-
általán: verselemzés ez? 

A magyarázatok másik típusa a költők életét és korát próbálja néhány 
vonással felvázolni, esetleg az irodalmi előzményeket bemutatni, hogy ily 
módon jobban behatoljunk a versek vélt vagy valós titkaiba. Ez önmagá-
ban véve helyénvaló közelítésmód, de azzal a veszéllyel jár, hogy meg-
szünteti a vers individualitását, önértékét. Nem kell szükségképp így tör-
ténnie, de sokszor történik így. Az elemzések olykor dedukcióvá válnak. 
A történelmi, életrajzi és irodalmi adatokból mintegy levezetik a verset. 
Pl. tűrhetetlen volt a Monarchia, tehát érthető, hogy Ady így és így írt 
róla. Vagy: Babits visszahúzódott a közéleti problémáktól, következés-
képp „Naiv balladá”-ja is a politikamentességet hirdeti. Tolnai Gábor Ady 
egyik római versével („Nyárdélutáni Hold Rómában”) kapcsolatban topo-
gráfiai részletekbe bocsátkozik, elmondja saját élményét Rómáról és 
szükségtelen apróságokat vegyít írásába, pl. azt, hogy mi volt a költő vé-
leménye Puccini Pillangó kisasszonyáról. Az ilyen interpretációk nem 
visznek közelebb a vershez, hanem eltávolítanak tőle, megfosztanak a 
közelség varázsától, vagyis a rosszul adagolt, felhalmozott utalásokkal 
torlaszt emelnek a vers és az olvasó közé. Ez megfelelő és nélkülözhetet-
len módszer lehet az irodalomszakos egyetemi hallgatóknak szánt előadá-
sokon, de nem a verseket megkedveltetni hivatott kötetben. 

Az elemzések általában bővítik tárgyi tudásunkat, bevezetnek a költők 
hangulatvilágába, korába, műhelyébe és talán megmutatják a versek szép-
ségét, – de vajon ezzel válaszoltak-e a fő kérdésre, arra, hogy miért szép? 
És végülis: mi mutatja meg egy alkotás szépségének miértjét? Mi a szép 
vers kritériuma? A kötet csak a kérdést teszi fel, de választ nem ad. Talán 
nem is adhat, mert úgy vagyunk a szépséggel mint Kierkegaard a szeretet-
tel. A szépségnek és szeretetnek nincs kritériuma, nincs csalhatatlan jele. 
A szép verset arról ismerjük meg, hogy szép. 
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KOVÁCS IMRE 
Elindíthat-e társadalmi változásokat az irodalom?59 

– egy doktori disszertációról –  
Károly Nagy: Literature as an lnstrument of Social Change in Hungary 
during the 1960's (Az irodalom mint a társadalmi változások eszköze Ma-
gyarországon a hatvanas években.) Ph. D. Dissertation, New School for 
Social Research, New York 1969, 172 lap. 
 
Az irodalom politikai jelentőségét nekünk, magyaroknak, nem kell bizo-
nyítani vagy magyarázni. A magyar irodalom elkötelezett, a magyar író 
mindig valamilyen ügyet, rendszerint jó ügyet szolgál. Közömbös, semle-
ges, elnemkötelezett írónk kevés volt, legfeljebb hallgató írónk, amikor a 
hallgatás bátrabb volt a leghangosabb melldöngetésnél. A magyar iroda-
lom politizáltsága, az a jelenség, hogy a magyar író időnként kénytelen a 
reformer vagy a forradalmár szerepét vállalni, nem egészen érthető a felü-
letesen tájékozódott nyugati olvasónak, aki különben is hajlamos a klisék-
re, a sztandardizált értékelésre és megretten mindattól, ami nem olyan 
egyszerű és logikus, mint a saját országában. 

Éppen ezért szinte lehetetlen feladatra vállalkozott Nagy Károly, a 
magyarszármazású fiatal amerikai egyetemi tanár, amikor doktori disszer-
tációjában szelektált magyar munkákkal bizonyítja, hogy az irodalom 
lehet társadalmi változások előidézője, vagy ahogyan következetesen ne-
vezi, ágense. Ez a kifejezés magyarul gyanúsan hangzik, de angolul pon-
tosan kifejezi azt a funkciót, amit az irodalom betölthet egy olyan társada-
lomban, melynek fejlődése megrekedt. 

A magyar irodalom a teljeset igyekszik adni, az egész országot, az 
egész társadalmat, még akkor is, ha elvész a részletekben, egyszerű sor-
sokra összpontosít. Globális! Bármit olvas az ember (regény, novella, 
karcolat, darab, vers, tanulmány), mindenben és mindig érzi az életet, a 
lüktetést, a nemzeti bajokat, a nagy összefüggéseket és a kis aggodalma-
kat, a reményt vagy a dermedtséget. Minden magyar alkotás, hangsúlyo-
zom: alkotás cseppjében a tenger. Akármihez nyúl az író, bármiről ír el-
fogultan, részrehajlóan, tárgyilagosan, kihívóan vagy szenvedélyesen, 
annak nemzeti, országos, egyetemes jelentősége van. Nem okvetlenül az 
események, a szereplők beállításával, alakjai mozgatásával, hanem a min-
dig jelenlévő, rendszeresen jelentkező problémák, sorskérdések beleszö-

                                                           
59 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 1. számában. 
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vésével. Nyilván a magyar irodalomnak ez a sajátossága csábította Nagy 
Károlyt a szociológia olyan területére, ahol eddig még nem kísérelték 
meg (legalábbis tudtommal nem) az író és a társadalom viszonyát egy 
konkrét kérdéssel kapcsolatban megvizsgálni: elindíthat-e az irodalom 
társadalmi változásokat? Befolyásolhatja-e az író a társadalom fejlődését? 

Nagy Károly az 56-os forradalom leverése után érkezett Amerikába és 
a New Jersey-állambeli New Brunswickban telepedett le. Érdeklődése 
mindjárt a szociális kérdésekre terelődött: tanulmányozta a rehabilitást, 
hogyan lehet a társadalom elesettjeit talpraállítani, s hamarosan ez új tu-
domány kiváló művelője lett. Mint a Middlesex County College tanszék-
vezető tanára doktori értekezése témájául az irodalom társadalomformáló 
szerepét választotta, s mivel a mai magyar irodalom egyik legjobb ameri-
kai ismerője, tételét a hatvanas évek válogatott magyar alkotásaival iga-
zolja. Disszertációját a New York-i New School for Social Research, a 
politikai- és társadalomtudományi kutatás egyetemi rangú ismert központ-
ja fogadta el, ami egymagában is bizonyítja a szerző úttörő munkássága 
jelentőségét. 

Miután szemantikus pontossággal meghatározta témáját, a következő 
szociológiai formulában fejezi ki Nagy Károly a tételét: A társadalom 
objektív valóság, amihez az egyén szubjektíve viszonyul és alkalmazko-
dik. Ahogy a helyzet, a társadalom állandóan változik, úgy változik az 
egyén is; változik a magatartása, értékelése, vélekedése, a reakciója – 
általában viszonyulása az objektív valósághoz. A dinamikus kölcsönhatás 
másik tényezője az egyén állandó erőfeszítése, hogy megváltoztassa, 
szubjektív valóságával összhangban formálja társadalmának objektív va-
lóságait. Az író képes közvetíteni (közvetít is) az objektív és szubjektív 
valóság között. Mivel azonban nem semleges közvetítő, beleviheti szub-
jektivitását a munkájába, miközben átváltoztatja az objektív valóságot 
művészetté, az eseményeket történetté, az etikát esztétikává. Ugyanakkor 
az olvasó magáévá teheti ennek a folyamatnak elemeit, beépítheti az író 
megállapításait a saját szubjektív valóságába, használhatja meghatározá-
sait; a történet vonatkozásait átviheti cselekedeteibe, az esztétikát vissza-
formálja etikává, a művészetet életté. Új szubjektív valóságának elemei-
vel egyénileg vagy kollektíve, fokozatos fejlődéssel vagy forradalmi in-
tenzitással megváltoztathatja társadalmának objektív realitásait. 

Nagy Károly a magyarországi változásokat a negyvenes évektől a hat-
vanas évekig objektív és szubjektív vonatkozásaikban tárgyalja. Az objek-
tív változások (a helyzet és a társadalom változása) illusztrálására beható-
an ismerteti az iparosítás, a városiasodás és a társadalmi átrétegeződés 
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problémáit. A szubjektív változások (az egyén világának változása) érzé-
keltetésére felhozza az „egyenlősödést” (a társadalmi különbségek elimi-
nálását), az „ideális” életfelfogás átlényegülését pragmatikussá és a „szo-
cialista ember” kialakításának kísérletét. 

Statisztikai adatokkal és szociológiai módszerekkel méri fel az objek-
tív változásokat, hogyan lett a félfeudális-félkapitalista országból iparo-
sodó ország, miként bomlott fel a társadalom merev rendje és lendült 
mozgásba a különböző befolyások hatására. Mindez nekünk nem újság, 
talán a tájékozottabb amerikaiaknak sem, főleg az akadémiai világban, de 
Nagy Károly felsorolásában tudományos érvként és bizonyítékként egé-
szen másként, a meggyőzés erejével hatnak. 

Az ipari forradalom természetes menetében is felkavarja a társadalmat, 
hát még milyen változásokat kényszeríthet ki, ha erőltetik, mint Magyar-
országon a kommunista hatalomátvétel után. A hagyományos társadalmi 
keretekből, életformájukból kiszorított vagy kiszóródott parasztok a vá-
rosok, ipartelepek, építkezések, bányák idegen légkörében gyökértelenül 
olyan masszába gyúródtak, melyben mind eredetük, mind pedig az új 
környezet ridegsége és kondicionált viszonyai formálták magatartásukat. 
Megváltozott körülöttük a világ, de megváltoztak maguk is. A felnyomult 
munkások és szegény parasztok nemcsak a vezető rétegek összetételét 
változtattak meg, de annak tagjaiként maguk is olyan szokásokat, tulaj-
donságokat vettek fel, amelyek addig érthetetlenek, idegenek voltak ne-
kik: megértették a hatalom lényegét, megtanulták megtartása törvényeit és 
fortélyait. A társadalom felfogása az ideális jelszavaktól, mint a „Nyugat 
bástyája” és hasonlók, átváltott pragmatikus rezignációba, mert az új jel-
szavak megkaparásával azonnal kiütközött a valóság: a sztálini 
vazallizmus. 

Az irodalmi fejlődésnek a negyvenes és hatvanas évek között a szerző 
szerint három szakasza volt: 1944-52 (remény, ábránd, totalitarianizmus), 
1952-56 (újraébredés, forradalom), 1957-1969 (passzív rezisztencia, mo-
dus vivendi, aktív részvétel). Az első és a második szakasztól eltekinthe-
tünk, jól tudjuk, mi volt Rákosi alatt, aztán miként kerültek élre az írók a 
forradalmat megelőző erjedésben. A harmadik szakasz azért érdekes, mert 
az aléltságból, a halálos dermedtségből kiemelkedő magyar írók kiegyez-
tek (ha ez jobban hangzik: megbékéltek) a kommunista rendszerrel, majd 
annak pozitív tényezői lettek. Nagy Károly az új szociográfiai és „közéle-
ti” irodalom szinte minden valamire való alkotására hivatkozik, három 
írót azonban kiemel, hogy velük bizonyítsa tételét az irodalom politikai 
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társadalom- formáló hatásáról. Ezek Végh Antal, Cseres Tibor és Illyés 
Gyula. 

Szerinte Végh Antal Állóvíz című riportja Penészlekről (Valóság, 
1968), mely elindította Magyarország újabb felfedezésének sorozatát, 
elérte célját: közhangulatot teremtett egy nyomorúságos Szabolcs-
Szatmár-megyei falu viszonyainak megváltoztatására. Cseres Tibor Hideg 
napok című regénye, amelyből film is készült, felveti az egyéni felelősség 
kérdését a kollektív felelősségrevonás és a kollektív bosszú ellenében. 
Nagy Károly szerint a regény (és a film) tudati változásokat idézett elő, 
mert sokakban felrémlett a kérdés: nem felelős-e az egyén embertelen 
parancsok mechanikus végrehajtásáért? Penészleket Végh Antal úgy tárta 
az ország elé, amilyennek látta; a pro és kontra vélekedések eldöntésére, a 
felkavart szenvedélyek lecsillapítására írókból és funkcionáriusokból ala-
kult vizsgálóbizottság szállt ki a faluba, amely Véghet igazolta. Egyszerű 
eset. Cseres Tibor példája komplikáltabb, a történet sodróbb, pusztítóbb: 
az újvidéki tömegmészárlásról (1942) szóló könyvébe többet lehet bele-
olvasni, mint az talán a szerző szándéka volt. A döntés felelősségét elem-
zi. Milyen felelősséggel jár a parancs kiadása és végrehajtása, szabad-e 
felelőtlenül intézkedni, lehet-e vakon engedelmeskedni? Joggal feltehető 
a kérdés: miben különbözik az újvidéki katona, aki a Duna jege alá csúsz-
tatta az áldozatokat, az ávóstól, aki a pincezárkában kínozza őket halálra? 
Aki ellenzi az újvidéki módszert, annak elleneznie kell a sztálini-rákosi 
(kommunista totalitárius) módszereket is. Csak így lehet az egyént rádöb-
benteni arra a konfliktusra, mely egyrészt a kormányzat politikája, mód-
szerei, tervei, eszközei és szándéka, másrészt a saját felfogása, magatartá-
sa és lelkiismerete között fennáll. A vitából, amit a könyv (és a film) ki-
váltott, mintha az derülne ki, hogy a többség nem értette az üzenetet: vagy 
nem hitték el, hogy ilyen borzalmakra a magyarok is képesek (a kommu-
nistákról viszont feltételezik), vagyha mégis megtörténhetett, akkor a má-
sik fél mondja el, de még jobb elhallgatni. Ha semmiképpen sem lehet, 
akkor azt is meg kell írni, amit a másik fél bosszújában elkövetett. 

Illyés Gyula az univerzalitást képviseli: kívülről kapott távlatot a ma-
gyar valósághoz (a Puszták Népét párizsi száműzetéséből hazatérve írta), 
s a magyar fájdalomban, tragédiában, az ember múlandóságában az egye-
temest keresi. Magasról vagy messziről néz már mindent, mégis érti és jól 
érzékelteti a parányi fontosságát, a gyengék erejét, az erősek gyengeségét. 
Az „Óda a Törvényhozóhoz” című versében, mellyel Tersánszky Józsi 
Jenőt köszöntötte hetvenedik születésnapján, bátran kiáltja: 

A lét tegyen rendet  
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ne a halál 
Jogot tehát az árnyalatnak,  
melyben a holnap rajza áll  
s a kivételnek, 
mely holnapra talán szabály;  
jogot – hogy hadd kísérletezhessék –  
a költőnek, a legjobb kutatónak. 

Aki ezt a verset nem érti, az nem érti a szabadság mechanizmusát 
(ilyesmi is van). 

A penészleki vita rátapintott a leglényegesebb kérdésre, hol van az írói 
jog és függetlenség határa. Eltérhet-e az író a pártvonaltól, a párt ideoló-
giájától? Déry Tibor azt mondja, az író helye az ellenzék padsoraiban van, 
akármilyen rendszerben, még a pokolban vagy a mennyországban is. A 
párt viszont inti az írót, hogy ne ellenzékieskedjék. A múltban lehetett 
ellenzéki az író, kellett is, hogy ellenezze a félfeudális-félkapitalista ren-
det, harcoljon ellene, de a „munkáshatalom” ellenzéke ne legyen, nem 
lehet! Annak idején azt rótta fel Gerő Ernő a Petőfi Kör legfőbb bűnéül, 
hogy egy második politikai központként lépett fel (a párt mellett). Az 56-
os forradalom leverése után megleckéztetett népi íróknak tudtára adták, 
hogy ne próbálkozzanak egységesen fellépni, csoportot alkotni. Egyénileg 
tehetnek, amit akarnak (amit szabad), de ne akarjanak egy másik politikai 
központ lenni. Ez a párt legérzékenyebb pontja. A penészleki vita össze-
foglalójában Darvas József az író és a politikus viszonyát így határozta 
meg: lehet különböző a véleményük, de nem különülhetnek el. Szemben-
állás helyett fogjanak össze a bajok rendbehozására! 

Vagyis, az író hívja fel a kirívó jelenségekre, a megoldatlan problé-
mákra a figyelmet, de azok orvoslását, megoldását hagyja a politikára, a 
kommunista rendszerre. Az irodalom esetleg megváltoztathatja a társa-
dalmat, elindíthat reformfolyamatokat, de csak a fennálló rend keretében, 
nem annak felcserélésével. Nagy Károly nyitva hagyta a kérdést, – amely 
pedig ugyanúgy feleletre vár, mint a kommunizmus „demokratizálódásá-
nak” vagy „humanizálódásának” kérdése –, meddig mehet el? A vaspán-
tos kapunál meg kell állni vagy észrevétlenül kiléphet rajta? 

Illyés Gyula mintha azért követelne jogot a költőnek (írónak), a „leg-
jobb kutatónak”, hogy elkészíthesse a „holnap rajzát” és megteremthesse 
a holnap szabályát –, az új rendet, esetleg a kapun túl... 
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BORBÁNDI GYULA 
Berlin 194560 

Der Kampf um Berlin 1945 in Augenzeugenberichten, Herausgegeben 
von Peter Gosztony, Mit einetn Vorwort von Propst Heinrich Grüber, 
Kari Rauch Verlag, Düsseldorf 1970, 424 lap. 
 
Gosztonyi Péter – vagy ahogyan idegen nyelvű publikációiban nevezi 
magát: Peter Gosztony – immár a második kötetet állította össze abban a 
sorozatban, amelyet a düsseldorfi Karl Rauch Kiadó a történelmi ismere-
tek terjesztése és népszerűsítése érdekében néhány évvel ezelőtt elindított. 
E sorozatban a kiadó a világtörténelem nagy eseményeit és fordulatait a 
kortársak tanúvallomása segítségével akarja megismertetni és megértetni. 
Gosztonyi Péter négy évvel ezelőtt az 1956-os magyar forradalomról 
szerkesztett ilyen módszerrel egy dokumentumkötetet; tavaly pedig ha-
sonló eljárással a Berlinben és Berlinért folyó 1945 tavaszi harcokat ele-
venítette fel. Több mint négyszáz oldalon azokat szólaltatja meg, akik a 
berlini ütközetet előkészítették, abban részt vettek, vagy felelős pozíció-
ban az ütközet kimenetelében érdekelve voltak. A kötet – akárcsak a so-
rozat többi kötete – a történelmi események iránt érdeklődő avatatlan 
nagyközönségnek készült; olyanoknak, akiknek sem idejük, sem türel-
mük, hogy történelmi munkákban elmélyedjenek. A négyszázvalahány 
oldal elolvasásával megtakaríthatják maguknak a berlini csata immár pol-
cokat megtöltő irodalmának tanulmányozását. 

Gosztonyi Péter valóban hatalmas írott anyagból válogatta ki azokat a 
részeket, amelyek alkalmasak arra, hogy a katonai dolgokban járatlan, a 
politikának legfeljebb a felülete iránt érdeklődő, a történelem indítékai és 
az emberi magatartás motívumai kutatását fáradságosnak tartó és ezért 
mellőző, de azért tájékozottságra törekvő közönségnek megmutassa, ho-
gyan indult meg a csata Berlinért és hogyan hódította meg a vörös hadse-
reg a birodalom fővárosát. Gosztonyi természetesen figyelmen kívül 
hagyta a katonai és politikai elemzéseket, a háttér megvilágítását szolgáló 
elmefuttatásokat, helyettük azonban annál nagyobb kedvvel és eredmény-
nyel merített abból az anyagból, amely az események lefolyását világítja 
meg. Szándékát és a szerkesztési elvet figyelembe véve kitűnő gyűjtő-
munkát végzett és nem igen hagyott idézés nélkül olyan visszaemléke-
zést, amely hitelesen vall az 1944 november eleje és 1945 április vége 
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közötti fél évről. A közszereplők, kor- és szemtanúk vallomásainak soro-
zata Sztálin 1944 november 7-i moszkvai ünnepi beszédével kezdődik és 
a Berlin bevételét hírül adó moszkvai ünnepi jelentéssel zárul. Az olvasó 
szinte napról-napra nyomon követheti a szovjet hadsereg előnyomulását 
német területen, három hadseregcsoport átkaroló mozdulatát, a birodalmi 
főváros körülzárását, a német csapatok védelmi erőfeszítéseit és kitörési 
kísérleteit, a kancellári bunkerban Hitler irányításával dolgozó vezetőgar-
nitúra utolsó heteit, a führer kétségbeesett próbálkozásait, házasságát és 
öngyilkosságát, végül a város elestét és a győztes csapatok berendezkedé-
sét. A szerkesztő ennek érzékeltetésére német, szovjet és más vezetőférfi-
ak memoárjaiból, politikai és katonai személyiségek visszaemlékezései-
ből, a katonai parancsnokok jelentéseiből, korabeli hírlapi cikkekből, ké-
sőbb nyilvánosságra hozott naplókból, katonai és politikai jegyzőköny-
vekből, egyszerű katonák és polgárok vallomásaiból idéz. Több olyan 
szovjet anyagot is felhasznál, amely eddig nyugati nyelven nem jelent 
meg. Jó arányt tart a különféle szemelvények között és az olvasónak va-
lóban az az érzése, hogy igaz, a valóságnak megfelelő, minden torzítási 
szándéktól mentes képet kap az eseményekről. 

Heinrich Grüber, a náciellenes mozgalom tevékeny tagja és az ön-
kényuralommal bátran szembeszálló berlini evangélikus főlelkész a „Be-
vezetés”-ben elismeréssel állapítja meg, hogy majd mindenki szóhoz jut 
ebben a könyvben. Két csoport azonban hiányzik és nem a szerkesztő 
mulasztásából, – tehetnők hozzá. Nem halljuk azok hangját, akik nem 
vallhatnak, mert Berlin romjai között hagyták életüket és a város történe-
tének új szakaszat mar nem érhették meg. És nem jutottak szóhoz azok 
sem, akik mindazt, amit megéltek és megszenvedtek, még nem tudják úgy 
visszaadni, hogy belső konfliktusaikat az utókor meg is értse. Heinrich 
Grüber ezzel összefüggésben és mintegy a német ellenállás fő dilemmáját 
is érintve, melankólikus hangon szól sokak belső gyötrődéséről, arról 
ugyanis, hogy a totalitárius rendszer megdöntése csak az egész állami és 
katonai gépezet totális vereségével volt elérhető, a totális vereség meg 
ugyanakkor az egész ország totális pusztulását is magában foglalta. 

Grüber nehéznek nevezi azt a feladatot, amelyet a kötet összeállítója 
magára vállalt. Nehéz, mert elkeseredett küzdelmet kell vívnia a törté-
nelmi tárgyilagosságért. Ez annál problematikusabb mennél inkább kor-
társ a történész és az sem segít rajta, ha csak hivatalos iratok, dokumen-
tumok és élménybeszámolók között válogat. A veszedelem, hogy a tár-
gyilagosság elhalványul vagy elvész, annál nagyobb, minél hatalmasabb 
az a tömeg, amelyből válogatnia kell és mennél kevésbé ismerhető fel a 
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beszámolók szubjektív színezete. Gosztonyi Péter, úgy érzem, sikeren 
birkózott meg feladatával. A válogatást cseppet sem érzem elfogultnak, 
egyoldalúnak, hézagosnak. Külön dicséret illeti, hogy olvasójának sem-
milyen állásfoglalást nem sugall, a dokumentumokat összekötő és a hátte-
ret megmagyarázó szövegeivel takarékos, azokban pusztán tárgyi adatok 
közlésére szorítkozik és hagyja, hogy a dokumentumok önmagukért be-
széljenek. A jó válogatás következtében hosszú összekötő szövegek nél-
kül is folyamatosan olvasható az egész gyűjtemény. 
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ZSIGMOND ENDRE 
Magyar irodalomról olaszul61 

Folco Tempesti: La Letteratura Ungherese. Sansoni-Accademia, Firenze-
Milano 1969, 290 lap. 
 
Irodalmunk nyugati megismertetése, bekapcsolása a világirodalom eleven 
áramába, nehéz és többrétű feladat; az előfeltételek megteremtésére távol-
ról sem elegendő magyar írók és költők munkáinak adekvát fordításairól 
gondoskodni, égetően szükség lenne – többek között – egész irodalmun-
kat átfogó, ismertető irodalomtörténeti munkák idegennyelvű kiadására is. 
Ebben azonban még szinte a kezdet kezdeténél tartunk: angolul és néme-
tül például – úgy tudom – Szauder-Klaniczay-Szabolcsi 1964-es, kielégí-
tőnek aligha mondható, összefoglalásán kívül gyakorlatilag nem is kapha-
tó teljes magyar irodalomtörténet. (Riedl Frigyes régebbi, érdemes 
angolnyelvű kötete csak a nagyobb könyvtárakban hozzáférhető.) 

Olasz nyelvterületen a kép már sokkal kedvezőbb – sőt, úgy hiszem, 
egyetlen nyelven sem jelent meg az utóbbi évtizedben annyi tanulmány és 
összefoglaló magyar irodalomtörténet, mint olaszul. Hogy csak a fonto-
sabb, teljes irodalmunkat tárgyaló munkákat említsük: 1929-ben jelent 
meg Rökk- Richter István műve, 1936-ban Turinban adták ki Hannkiss 
János összefoglalását, Várady Imre könyve 1960-ban jelent meg Milánó-
ban, Ruzicska Pál több mint 800 oldalas munkája pedig 1963-ban, ugyan-
csak Milánóban. Ezekhez a kötetekhez járul most Folco Tempesti, turini 
egyetemi tanár magyar irodalomtörténete, amelyet a firenzei Sansoni és a 
milánói Accademia kiadó közös gondozásban bocsátott közre, „Világiro-
dalom” című nagyszabású irodalomtörténeti vállalkozásukban. 

Tempesti jól ismeri nyelvünket és irodalmunkat: évekig élt Magyaror-
szágon mint a budapesti Olasz Intézet munkatársa és a debreceni egyetem 
olasz irodalmi előadója. Több tanulmánya jelent meg a magyar irodalom-
ról, így többek között Petőfiről és a Mátyás korabeli humanistákról. 

A kötet mintegy 300 oldalon, négy fő-fejezetben tárgyalja irodalmun-
kat az Ómagyar Mária-siralomtól egészen napjainkig; az utolsó tárgyalt 
szerzők: Szabó Magda, Juhász Ferenc, Pilinszky János és Cseres Tibor. 
Az első négy fejezet érdekesen és színesen – bár, sajnos, nem mindig tel-
jesen megbízható adatszolgáltatással – követi a magyar írás történetét 
Gárdonyi Gézáig, illetve Ady fellépéséig. Tempesti ugyan nem sok újat 
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nyújt a magyar olvasónak, hiszen nagyjából végig a járt úton marad, 
vagyis az eddigi felfogásokat követi, de ezt is mindenképpen érdemes 
olaszul megismételni. Egy félig-meddig lexikon jellegű irodalomtörténet-
nek egyébként nem is lehet feladata merészen új elméletek előadása, vagy 
új eredmények feltárása. 

A kötet mintegy száz oldalas, ötödik része foglalkozik századunk ma-
gyar irodalmával. A szerző itt eltér eddigi hagyományos módszerétől – 
talán mert már nem támaszkodhat kész eredményekre? – és a rendszeres 
ismertetés helyett csapongó, merőben áttekinthetetlen módon vázolja tár-
gyát. Nincs tekintettel a művek, illetve szerzők jelentőségére, de az idő-
rendre, vagy az írói mozgalmakra sem. Az „Ady ellenzéke” című fejezet-
ben például egy kalap alá kerül Herczeg Ferenc, Molnár Ferenc, Krúdy, 
Bródy és Juhász Gyula – és a szerző még csak meg sem kísérli indokolni, 
hogy miért véli például Krúdyt, vagy Juhászt Ady „ellenzékének”. A 
„Magyarország: sziget” című fejezetben Kassák Lajos Rákosi Viktorral, 
Tormay Cecillel, Szabó Dezsővel, Reményik Sándorral és Mécs Lászlóval 
árul egy gyékényen – tarkább és önkényesebb csoportosítást már elkép-
zelni is nehéz! A bombasztikus „Költők az élet és a háború viharában” 
című fejezet négy költőt: József Attilát, Radnóti Miklóst, Gyóni Gézát és 
Kuncz Aladárt igyekszik egységbe foglalni; a népi mozgalomról pedig 
megtudjuk, hogy legjelentősebb írói: Déry Tibor és Gelléri Andor Endre! 
Az egyes írók vázolt arcképe hasonlóan önkényes és megbízhatatlan. 
Adyn és – talán – József Attilán kívül, századunk minden magyar írójáról 
és költőjéről teljesen torz és csonka képet kapunk – amin a gondosan vá-
logatott és többségükben színvonalas versfordítások közlése sem segít. A 
fejezet egészében elfogadhatatlan: hemzseg a hibáktól, tévedésektől és 
félreértésektől. 

A kötetet mintegy húszoldalas gazdag bibliográfia zárja: a legfonto-
sabb magyar és olasznyelvű forrásmunkák összefoglaló felsorolása, va-
lamint az olaszra fordított magyar irodalmi művek, a teljesség igényével 
összeállított könyvészeti jegyzéke. Ez a függelék – gondolom – még 
hosszú ideig fontos lelőhely marad a magyar-olasz irodalmi kapcsolatok-
kal foglalkozó kutatók számára. Annál sajnálatosabb, hogy az ötödik feje-
zet tévedései és torzításai oly sokat levonnak ennek a fontos vállalkozás-
nak az értékéből. A könyvet csak akkor tekinthetjük majd nyereségnek, 
ha Folco Tempesti egy új kiadás számára teljesen újra írja a modem ma-
gyar irodalmat bemutató fejezetet. 
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HENNYEY GUSZTÁV 
Horthy és a háborúból való kiválás62 

– személyes észrevétel és állásfoglalás – 
Ölvedi Ignác: A budai Vár és a debreceni csata. Zrínyi Katonai Kiadó, 
Budapest 1970, 288 l. 
 
E könyvnek csak azzal a részével kívánok foglalkozni, amely Magyaror-
szágnak a háborúból való kilépését tárgyalja. 

A szerző az események ismertetésében igyekszik a történelmi tárgyila-
gosság elvét követni és ez sikerült is neki. A helyzet megítélésében ellen-
ben olyan következtetésekre jutott, amelyekhez nekem – mint az akkori 
események résztvevőjének és közvetlen ismerőjének –, úgy érzem, ma-
gyarázatot kell adnom és állást kell foglalnom. A történetírónak bele kell 
élnie magát a tárgyalt helyzetbe, különben helytelenek lesznek a követ-
keztetései. Ezt Ölvedi elmulasztotta, ezért ítélete semmiképpen sem meg-
győző. 

A háborúból való kilépés. A magyar vezetőség, a kormányzóval egyet-
értésben, már 1943-ban helyesen ítélte meg az általános helyzetet, vagyis 
a háború tragikus kimenetelét. Főleg Kállay Miklós miniszterelnök fog-
lalkozott behatóan a háborúból való kilépés gondolatával. E kísérletek 
késztették Hitlert 1944 márciusában Magyarország megszállására. A né-
metek erőszakos beavatkozása, továbbá a mindinkább romló általános 
katonai helyzet megszilárdította a kormányzónak a háború befejezésére 
irányuló szándékát. E kérdés 1944 júliusában került előtérbe, amikor a 
kormányzó Lakatos Géza vezérezredest egy új kormány alakításával akar-
ta megbízni, ami azonban különböző okok miatt akkor nem valósulhatott 
meg. Augusztus elején e terv már konkrét formát öltött. Ekkor ugyanis 
felkeresett engem Lakatos Géza és közölte velem, hogy a kormányzó a 
Sztójay-kormányt egy új kormánnyal akarja felváltani, melynek feladata 
lenne a háborúból való kilépés. Egyben, a kormányzó kívánságára, felkért 
a külügyi tárca vállalására. 

Az augusztus 29-én megalakult Lakatos-kormány politikájának fő célja 
volt: Magyarországnak a háborúból való mielőbbi kiválását előkészíteni, 
ennek megvalósításáig Kelet-Magyarországot, tehát Erdélyt, német erők-
kel együtt megvédeni. 

                                                           
62 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 1. számában. 



 

233 

Az előttem fekvő könyv szerzője részéről, mint más oldalról is elhang-
zott az a vélemény, hogy a román átálláskor Magyarországnak is azonnal 
ki kellett volna lépnie a harcolók sorából. Ez a felfogás kézenfekvőnek 
látszik, a valóságban azonban ez a lépés az országot súlyos helyzetbe so-
dorta volna, amint ezt a „Magyar erőfeszítések a második világháború 
befejezésére” című írásomban63 bővebben kifejtettem. Egy hirtelen kiug-
rás Magyarországon, valószínűleg káoszt váltott volna ki. A nép lelki 
beállítottsága sem volt olyan, hogy e lépést a többség megértette volna. A 
közvélemény ellenezte a bolsevizmust, de a német hadsereg jelenléte is 
nagy akadályt okozott. Végül a hadsereg az erős német befolyás követ-
keztében nem tartott egy ilyen lépést elfogadhatónak, bármennyire is ké-
telkedett a háború sikeres kimenetelében. Voltak természetesen az or-
szágban más felfogások is, azonban csak kisebb mértékben, ezek nem 
voltak a hadseregre kihatással, amint azt a „Magyar Front” is elismerte. 

Teljesen téves a szerzőnek az a megállapítása, hogy „Lakatosék kato-
napolitikája nem a hadiesemények és a hadihelyzet helyes mérlegelése 
alapján készült, hanem a magyar uralkodó osztály minden tárgyilagossá-
got nélkülöző vágyaira épült.” A fegyverszünet kérdése mind a kormány-
zó, mind a Lakatos-kormány politikájának vezérfonalát alkotta és nem 
került le a napirendről sem a Bern-i tárgyalások nehézségei, sem más 
akadályok miatt. A döntő, elvi követelmény az volt, hogy a 
Dunamedencében egy „európai megoldásra” kerüljön sor. Nemcsak Ma-
gyarország miatt, hanem azért is, hogy a Dunamedence a Nyugathoz tar-
tozzék. Bár Magyarország a szövetségeseknek Teheránban történt megál-
lapodása alapján (1943-ban) a szovjet érdekkörbe került (amiről mi akkor 
tájékozva nem voltunk), a második Quebec-i konferencián (1944 szept-
ember) az angolszászok a teheráni megállapodástól eltértek, amiről mi, 
sajnos, idejekorán nem szereztünk tudomást, csak a háború befejezése 
után. (Amerikából akkor címemre küldött sürgöny másolata birtokomban 
van.) Alapelgondolásunk tehát, amint azt a Quebec-i döntés is bizonyítja, 
helyes volt. 

Mivel az angolszászok felé irányuló lépések eredménytelenek marad-
tak, fordult a kormányzó a Szovjetunióhoz éspedig már szeptember má-
sodik felében. 

Ami a fegyverszüneti tárgyalásokat illeti, a kormányzó azon a nézeten 
volt, hogy először meg kell kötni a fegyverszünetet, a katonai átállásról a 
tárgyalások csak ezután vehetik kezdetüket. Vagyis az „előzetes” fegy-
                                                           
63 Köln 1965; L. továbbá az Új Látóhatár 1964/5. számában megjelent tanulmányomat 

ugyanerről a kérdésről. 
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verszünetet diplomáciai tárgyalásoknak kell követniök, amint az 1918-
ban Olaszországban is történt. Döntő fontosságú a kormányzó elhatározá-
sa, hogy a németeket megtámadni nem fogja. A magyar ügyön a németek 
megtámadása sem változtatott volna. A magyar vezetőség tudta, hogy egy 
elveszett háborúért fizetni kell, de remélte, hogy geopolitikai okokból egy 
reális megoldás várható. 

A háború befejezésének napja – a bekövetkezett fejlemények alapján – 
magától adódott. Miután az angolszászokkal való egyezkedés meghiúsult, 
a kormányzó azonnal felvette a kapcsolatot az oroszokkal, de ezek, vég-
eredményben, nem vezethettek eredményhez, mivel az oroszok a németek 
megtámadását követelték. A fegyverszünetre vonatkozó elhatározás már 
október 13-án délben megvolt. Akkor a kormányzó telefonon felszólított 
engem, értesítsem a német megbízottat, Veesenmayer követet, hogy va-
sárnap, október 15-én délben jelenjék meg nála kihallgatáson. Nem igaz 
az az állítás sem, hogy a fegyverszünet iránti kérés húzódott és halasztó-
dott volna. A Bern-i tárgyalások szeptember második felébe nyúltak át, 
szintúgy Náday István vezérezredes kiküldetése Olaszországba, és szept-
ember második felében már meg voltak a kapcsolatok a Szovjetunióval. A 
tárgyalások október 15-ig le is záródtak. 

Október közepe felé világos volt előttünk a háború további kimenetele 
és az, hogy folytatása reménytelen. Ismeretes volt az orosz erők gyors 
előretörése, valamint követelésük a németek megtámadására, aminek ok-
tóber 16-án reggel kellett volna megtörténnie, de aminek Horthy semmi-
képp sem akart eleget tenni. Ezt bizonyítja a kormányzónak 15-én, esti 
kihallgatásunk alkalmával hozott döntése is. Katonai beavatkozás sem 
vezetett volna a háború eredményes befejezéséhez. Így született meg az 
október 15-i „Proklamáció” a magyar néphez és hadsereghez. Hozzá kell 
fűznöm, hogy abban az időben még erős német egységek harcoltak ma-
gyar területen, de ami lényeges: a hadsereg bolsevistaellenes beállítottsá-
gú volt, tehát, egy kis részt leszámítva, nem harcolt volna a németek el-
len. A későbbi események bebizonyították, hogy a német hadsereg, igen 
nehéz körülmények ellenére is, keményen küzdött még hónapokon át az 
oroszok ellen. 

Néhány szót még Ölvedi Ignác egyéb állításairól és megjegyzéseiről. 
Az „1920 március 1.-i rendeletem végrehajtandó” titkos jelszó létezé-

séről mind Lakatos Géza, mind én, csak az emigrációban szereztünk tu-
domást. 1944-ben szerepet játszott magas katonai személyiségek részéről 
nyilatkozatok vannak birtokomban, melyek megvilágítják e jelszó kelet-
kezését. Azt, hogy e jelszó október 15-én délelőtt, ahogyan Macartney 



 

235 

professzor állította, nem lett kihirdetve, megerősítette Macartney előttem 
szóban és egy hozzám intézett levelében. 

A kormányzó a finnekéhez hasonló megoldással – vagyis a német erők 
kivonása Magyarország területéről – nem foglalkozott komolyan, mivel 
tudta, hogy a németek milyen súlyt helyeznek Magyarországra, tehát ve-
lük e kérdésről tárgyalni nem lehetett. Erre a kérdésre csak október 15-én 
délben a Rahn nagykövettel folytatott beszélgetésen került sor, amikor 
Rahn a kormányzó előtt rögtön megjegyezte, hogy ezt a kérdést az idő 
rövidsége miatt már nem lehet elintézni, mivel ehhez Hitler döntése lenne 
szükséges. 

Horthy a „Proklamációt” a német követ október 15.-i déli látogatása 
alkalmával, melyen jelen voltam, mint tényt közölte Veesenmayerrel. 
Ellenjegyzési huzavona nem volt, a proklamációról vasárnap nem folyt 
megbeszélés és szövege délben Hlatky államtitkár kezében volt kihirdetés 
céljából. Október 14-én délelőtt folyt egy vita Horthy és Lakatos között, 
melynek következményeképpen a kormányzó egyes változásokat hajtott 
végre a proklamáción. Ebben a kormányzó nem hallgatja el a fegyverszü-
net kérdését, ahogyan azt a könyv szerzője állítja, hanem világosan ki-
mondja: „... Ezért közöltem a Német Birodalom itteni képviselőjével, 
hogy eddigi ellenfeleinkkel előzetes fegyverszünetet kötünk.” 

Lakatos Géza és én azt javasoltuk a kormányzónak, még szeptember 
havában, hogy tegye át székhelyét a harctérre, amiről ő azonban hallani 
sem akart. Attól tartott, hogy akkor polgárháború törhetne ki. Mint volt 
tengerész, „hajóját”, Budapestet nem akarta elhagyni. 

A fegyverszünetet, a háborúból való kilépést, lelkileg előkészíteni, 
ahogyan ezt a szerző könyvében említi, nem lehetett anélkül, hogy a né-
metek erről tudomást ne szereztek volna. Horthy helyzete különben is 
igen nehéz volt a németekkel szemben. Bizonyítják ezt Veesenmayer e 
tárgyban több alkalommal hozzám intézett kérdései illetve megjegyzései. 

Tévedésnek tartom azt a felfogást, mely szerint a „németekkel való 
szembefordulással lehetett volna a felbomlást megmenteni.” Bár a hadse-
reg a harcba belefáradt és a háború befejezését kívánta, felbomlásról nem 
volt szó. Jellemző a kormányzóra, hogy mint régi katona erősen bízott 
hadseregében, bár Lakatossal együtt többször rámutattunk a bizonyos 
mértékben fennálló nehézségekre. Bizonyítja ezt Horthy október 15. dél-
utáni kijelentése a kormány felesketése után: „bízom hadseregemben.” 

Szintúgy tévedés feltételezni, hogy a németek ellen irányított támadás 
a hadsereget összetartotta volna. Mint katona állandó figyelemmel kísér-
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tem a hadsereget, helyzetét és beállítottságát, de mondhatom, hogy fenti 
feltételezés nem állja meg helyét. 

Nem igaz, hogy – mint Ölvedi Ignác írja – a kormányzó Lakatost 
kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredessel akarta felváltani, mivel Lakatos 
nem merte a fegyverszünet megkötését a Parlament megkérdezése nélkül 
vállalni. Először is e kérdés a kormánynak a koronatanácson történt le-
mondásával nyert megoldást. Horthy felkérésére a kormány vállalta újjáa-
lakítását. Másodszor: amikor Farkas Ferenc – már az emigrációban – 
megemlítette nekem állítólagos megbízatását, erre vonatkozóan megkér-
deztem a kormányzót, aki akkor még Németországban tartózkodott és 
akivel szoros kapcsolatban állottam. Azt válaszolta, hogy ily szándéka 
nem volt. 

Összegezve: hangsúlyoznom kell, hogy Horthy Miklós az általános 
helyzetet helyesen elemezte, helyesen ítélte meg és világosan látta: Ma-
gyarországnak a háborúból ki kell lépnie. E szándékát előttem is kifeje-
zésre juttatta. (Jelen voltam lelkitusáján, melyben a katona szembe kerül 
az államfővel.) A kilépés végrehajtását a körülmények késleltették, majd 
megakadályozták. 

Hangsúlyozni kívánom, hogy a kormányzó és a kormány célja soha-
sem a rendszer, hanem az ország megmentése volt. 

A szerző szerint a kormányzón és a kormány tagjain idegesség, bi-
zonytalanság, kapkodás vett erőt a súlyos események és problémák kö-
vetkeztében. Ezt a leghatározottabban tagadom. A kormányzónak és a 
kormány ama tagjainak a viselkedése, akik az események központjában 
állottak, a fárasztó és izgalmas események ellenére is, mindvégig határo-
zott és kiegyensúlyozott volt. A kormányzó példamutató határozottságát, 
utoljára az október 15. esti utolsó együttlétünk alkalmával tapasztaltam, 
amikor döntenie kellett, hogy az oroszok ultimátumszerű követelésére a 
magyar hadsereg támadását a németek ellen október 16-án megindítsa-e. 
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PEÉRY REZSŐ 
Térbe dermedt történelem64 

Mészöly Miklós; Pontos történetek, útközben; Magvető Könyvkiadó, 
Budapest 1970, 322 lap. 
 
A „Pontos történetek, útközben” egyszeri olvasásából azóta többszöri lett: 
mert a Pontos történetek elmondtak valamit, de közben katalizátorként 
hatottak, előhívták rokon emlékeimet, kiemelték ama színpad egyes voná-
sait, amelyen életem lejátszódott, ama hangulatokat idézték fel, amelyeket 
magam is átéltem egykor. A könyv szuggesztív hatással volt olvasójára; 
szerkezetét és felépítésének szürrealista sajátságait olykor elutasító bírá-
lattal vettem tudomásul, a mű légköre, témái, fénytörése, mondanivalója, 
színei meghódítottak. 

Az ember – ha jól nevelt – nem szokta fitogtatni nemtudását: erről 
hallgatni illik. Mészöllyel kapcsolatban a magamét csak azért nem titko-
lom, hogy egy elsődleges találkozásról szólhassak; nem vezetett előítélet, 
előzetes rokonszenv, tehetség iránti hódolat közben. A „Történetek” olva-
sásakor ismertem meg az írót – elnézésüket kell kérnem, hogy ilyen ké-
sőn: ám a vele való találkozásom így mindenképpen tanúság amellett, 
mint tárulkozik ki, mutatkozik meg Mészöly művészete és világképe ab-
ban a művében, amelyről most szólnom kell. 

Azóta, a „Pontos történetekkel” való kalandom után – nem volt egy-
szerű olvasói kaland – Mészöly Miklóst a mai magyar prózaírás egyik 
mesterének tartom; a Pontos történeteket a mai kelet-közép-európai világ 
és valóság egyik legbátrabb kifejezőjének, könyvét az utóbbi esztendők – 
ha nem évtizedeket kellene mondanunk – egyik igen jelentős epikai tanú-
ságának. 

Mindezek után nagyon röstelkedem azért, hogy e felfedezés örömét a 
magányban élő autodidakta lelkesedésével közlöm: e messziségből fel-
csendülő szerény szólammal figyelmeztetvén ama kötelességre, amely 
Mészöly Miklóssal kapcsolatban a magyar esztétikusokra és kritikusokra 
vár. A mai magyar szellemi viszonyoknak végülis nem lehet már törvé-
nye, hogy a funkcionárius-esztéták bizonyos írókról tehetségük arányában 
hallgassanak. Annál kevésbé, mivel ma – a Rákosi korral élénk ellentét-
ben – ezek az írók jelentős műveikkel megjelenhetnek immár, ha hatásu-
kat könyveik példányszámának pártos adagolása kordában is tartja. Mé-

                                                           
64 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 1. számában. 
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szöly Miklós esetében ez a jel látnivalóan óvatos: 4800 példányszámot 
engedélyezett. 

Mészöly új utakat kereső, az epika módszereivel kísérletező, rezonan-
ciáját, hatását tágítani kívánó író. Műhelyének csillagai között nyilván ott 
vannak Alain-Fournier, az álom és valóság határainak megszüntetője, 
Chirico és a szürrealista tér-képzetek és varázslatok mesterei, a Mikro-
kozmoszt létrehozó Bartók és a valóságot mágikus szférába emelő Weö-
res Sándor. Pontosan ismeri a modern epikai közlés ama fogását, amelyet 
Joseph Conradtól Hemingway-ig a korszerű epikai szerkesztés egyik 
alaptörvényévé tettek e század mesterei: a mutatott alak és vonalak, ese-
ményelemek és dialógusok továbbélését a merő sejtetés és elhallgatás, a 
kelleténél kevesebbet mondás technikájában, az olvasó aktív bekapcsolá-
sát a történésbe, képzeletének meghívását a társszerzőségre. Ismeri 
Faulkner titkát, aki a szigorú valóságelemekkel utal a valóságfelettire, 
kitűnően ért a valóságelemek válogató felnagyításának technikájához, 
szavainak nagy belső erőt, villanyos sűrítést, mondanivalójának ambiva-
lens értelmezést, rövid mondásainak távlatot és jelentőséget tud adni. 
Epikája néhány mondattal felzaklató légkört teremt és az olvasót az 
együtt-fejlesztés és gondolkodás nem könnyű munkájára kényszeríti. Ke-
gyetlen művész: az igazság és valóság fanatikusa. Szenvedni, megaláz-
kodni, megrendülni, ámulni kényszerít, nem gyönyörködtetni akarja olva-
sóit. 

A „Pontos történetek” egy utas kalandjainak, tájakkal, emberekkel, 
helyzetekkel való ismerkedéseinek naplója. Az utas arca és alakja ho-
mályban marad: szemlélete és élményei alapján tudjuk csak sejteni, ki 
lehet – azt sem biztosan. A „Történetek” elsősorban azzal lepnek meg, 
hogy az utassal azonkívül, hogy rokonait látogatja, lekésik egynéhány 
vonatot és részt vesz egy halottszemlén, nem történik semmi olyasmi, ami 
epikai elem számba megy. E klasszikus ellenregényben „nem történik 
semmi érdemleges”, de annál belterjesebben, kiadósabban, közelebbről 
ismerjük meg a kelet-európai világ légkörét, emberi helyzeteit, a gyakor-
latban megmutatkozó léttörvényeit, tájait és köztereit, közlekedési eszkö-
zeit és magánszínpadait, színeit, embereit, valóságának tömény drámai 
anyagát, amelyet a történet magát meg nem mutató hősnője útközben átél. 

Az utazó – amint alakját néhány pillanatra a dialógusok és helyzetek 
tükrében megpillanthatjuk, kolozsvári születésű, az erdélyi magyar kö-
zéposztály alsóbb rétegéből származó, Pesten élő értelmiségi asszony, 
alighanem gyógypedagógus. Kiterjedt rokonsága lényegében a nagy ke-
let-európai földcsuszamlás törmelékeitől eltemetett emberfajta, kispolgár-
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ok, értelmiségiek, vagyonukat és reményüket vesztett, pusztuló és vegetá-
ló volt úricsaládok sarjaiból kerülnek ki, ott van közöttük a paraszttól a 
beházasodott proletártól, a szegény kispolgártól, a nyugdíjas volt közép-
osztálybeliig és a volt kisúrig széles és szabálytalan szórásban sokfajta 
léthelyzetű ember, a családok ama szélesívű összetartozása szerint, amely 
rácáfol a szociológiai sémák és kategóriák merev és elvont rendszerére, 
mert éppen élet és valóság, nem absztrakció. 

Tehát asszonyszem, egy művelt és érzékeny asszonyi optika közvetít 
itt élményt, alakot, világot. Ezzel mintha eleve védekezni kívánna az író: 
hiszen a nők gyakorlatiabbak, konkrétebbek, humánusabbak a férfiaknál, 
nem ismerik a sémák hatását a szemléletre, észleteiket kevésbé befolyá-
solják elvont képletek, vágyképek és célok. Természetes s a választott 
szemlélő pozíciójából érthető tehát, ha egy asszony ilyennek látja Kelet-
Európát. 

Az utas értelmiségi nő volt középosztálybeli rokonait keresi, de útköz-
ben a vele cammogó szerelvények fapados osztályán havason, fennsíkon 
és tanyán a mai kelet-európai kisemberrel keveredik, az erdélyi magyar 
városokban a magyarországi tanyákon és kisvárosban a néppel találkozik, 
a százados szelíd szegénység elesett, fáradó-elkopó, betegségtől és nélkü-
lözéstől elhasznált gyermekeivel, magyarokkal, románokkal, szászokkal, 
akiket testvérré rokonit közös sorsuk: a nélkülözés, a sok munka és kevés 
öröm, a testi-lelki szenvedés. 

A valóság – a találkozások – anyagát az író szaggatott ütemben, sze-
szélyes kihagyásokkal húzza át nagyító lencséjén, hirtelen váltva a színt, 
mintha egy mikroszkóp tárgylemezét cserélné – az összefüggések megal-
kotását, e naplóregény végső megépítését az olvasó képzeletére bízván. 
Egy nagy regény, egy szívbemarkoló kelet-európai körkép elemeit, voná-
sait, figuráit látjuk a könyv kaleidoszkópjában, amelynek megalkotója 
mintha kitérne a feladat elől, hogy ezt az elemek követelte végső össze-
függést megteremtse... 

Az elemeknek van ugyan bizonyos rendeződése: a könyvnek és az ál-
tala közvetített kelet-európai körképnek szerkezeti nyugvópontjai a ha-
talmas leírások – ahol az író nem rántja el a tárgylencsét, nem kísérlete-
zik, hanem előidéz és szélesre bontja anyagát: a kolozsvári kültelki vásár, 
a vízaknai református templomban tett látogatás, egy pannóniai apró pá-
lyaudvar embereinek éjszakai munkája, egy gyógypedagógiai ankét leírá-
sa s végül egy alföldi volt uradalom romjai között vegetáló család rajza, a 
„Barbárok” című Móricz-novella szintjén és hőfokán. Közben sok rövi-
debb rajz és vázlat, ahol a tér megjelenítése olyan, mint egy váratlanul 
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felhangzó, majd abbahagyott, félelmesen szívszorító csonka akkord, egy 
hirtelen elhaló kiáltás. Néhány sorban a végzet lehellete, a félelmes lavi-
naomlások emléke, a tegnapi tűz és a mai láva: Mészöly a térbe dermedt 
történelem megjelenítésének művésze. 
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SULYOK VINCE 
Egy állhatatos költő65 

Gömöri György: Átváltozások. Szepsi Csombor Kör kiadása, London 
1969, 101 lap. 
 
Szerencsés hangvétellel: egy hibátlanul tiszta és szép verssel kezdődik 
Gömöri György új verseskötete. A Szerelmes asszony jogos várakozást 
ébreszt bennünk a gyűjtemény többi darabja iránt, egyúttal pedig kitűnő 
mutatója és tetőzője eddigi költői munkásságának is. Fejlődése persze 
nem volt minden buktató nélküli: az ígéretes 1958-as Virágbizonyságot 
lényegesen problematikusabb és minőségileg is gyengébb gyűjtemény 
követte 1965-ban a Hajnali útónnal, utána pedig egy időre észrevehetően 
megfogyatkoztak Gömöri verspublikációi a sajtóban. Az első kötetet 
fönnen vitte még az indulás energikus-friss lendülete s a hazai élménytö-
meg. A válság nála is, mint annyi más társánál, az új földrajzi-társadalmi 
talajba való beilleszkedés, az újbóli gyökéreresztés természetes 
folyamányaként jelentkezett. Abban, hogy nála ez a válság nem lett sem 
hosszantartó, sem pedig végzetes, Gömöri György mozgékony szellemi 
alkata éppúgy fontos szerepet játszott, mint magyarországi háttere, e hát-
térnek intellektuális-nagyvárosi jellege. Legszívesebben talán a kozmopo-
lita jelzőt használtam volna itt, ha nem alakult volna ennek ki – talán már 
Arany János emlékezetes verse óta – egyfajta negatív hangtere, rosszalló-
elítélő jelentése. 

Új kötetének eredményeit látva mindenképpen szerencsésnek mondha-
tó, hogy tudatosan is igyekezett kiszabadulni a hazai évek élménybéklyó-
iból éppúgy, mint a hazai költészeti tradíciók szorításából. Ami az elsőt 
illeti, azt angliai, távolkeleti és amerikai évek szem- és elmenyitogató 
élményanyagával helyettesítette, míg a másodikat az angol és lengyel 
költészet, valamint Paszternák iskolájának tanulságaival tágította ki. Gö-
möri ílymódon egyike lett azoknak a fiatal emigráns költőinknek, akik az 
emigrációs viszonyok sokszor oly embertelenül visszahúzó nehézségei 
közepette is sikerrel és fölmutatható eredménnyel küzdöttek költői szán-
dékaik megvalósításáért. Az Átváltozások ebben az összefüggésben már 
nem csupán több-kevesebb ígéret, hanem – sok szempontból – megvalósí-
tás és összegezés is, mely híven és világos vonalakkal rajzolja körül en-

                                                           
65 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 1. számában. 
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nek az érdekes, sokszínű, intellektuális költészetnek az arculatát és jelle-
gét. 

Gömöri György tudatos költő. Tudatossága verseinek témaválasztásá-
ban éppúgy megmutatkozik, mint sajátos „elkötelezett” hangvételében. 
Sőt még formaválasztásában is. Új kötete öt ciklusra oszlik: az ötödik, az 
Óda októberhez, tíz versfordítását tartalmazza angol, német és lengyel 
költőktől. Az első ciklusnak, az Emberi arcnak a versei az élet „örök pil-
lanatképeit” villantják fel, a költészet ősi-örök témáihoz: a szerelemhez, 
születéshez, öregedéshez kapcsolódnak. A már említett Szerelmes asszony 
mellett lírai szépségével és érzékletes-érzéki nyelvével kiugrik a csoport 
versei közül a Pasztell is. 

A Szertartás után tizenhét verse a korra és a közelmúlt szörnyűségeire 
nyit ablakot, s filozófikus-politikai jellegű gondolatoknak ad hangot. Az 
Ódivatú óda és a Hatalom és becsület sikeresen kerüli meg a téma közis-
mert buktatóit, kevésbé rokonszenves azonban a Keleti idill és a Világvál-
ság elé politikailag aktualizált, de kicsit olcsónak tűnő humora és iróniája, 
meg a Párhuzamos monológok című tanmeséje. 

A következő rész „önfilmkockái” Gömöri fordulatos életére vetnek 
fényt. Közülük az egyetemesebbé kitágult Bábel szinte az egész emigráns 
lét tragédiájának tükrözéseként is felfogható. Szépek a ciklus Kikötőben, 
Tavaszelő és Fiatal lány, kancsóval című impresszionisztikusan színes 
darabjai is. Kissé keresettnek tűnik előttem, hogy a kötet következő tizen-
öt versét Újmódi nomádok címmel külön ciklusba különítette el a költő, 
hiszen az utóbbi is folytatja egyrészt az emigráns-sorssal való foglalko-
zást, másrészt az önéletrajzi jellegű versek besorolását. Ez utóbbiak közé 
tartozik két figyelemreméltó Amerika-verse is (Amerika: gyorsfénykép, 
Búcsú Amerikától), melyek érdekes képekben foglalják össze Gömöri 
György Amerikában és Amerikáról szerzett benyomásait. Külön erénye e 
két versnek a mondanivaló és a költői forma frappáns összhangja. Annál 
inkább említésre érdemes ez, mivel távolról sem mondható el minden 
verséről. Általában és túlnyomórészben rímtelen szabadverset és próza-
verset ír Gömöri, ahogy ez már divatos is, meg korszerűnek elfogadott is, 
nomeg nyilván saját hajlamainak is megfelelő. Az igazsághoz tartozik 
azonban, hogy a kötet kevés kivétele általában sikerültebbnek és szebb-
nek hat (Virág-változatok, Álmatlanság, Holdbanéző), míg másrészről 
többnyire ott a leggyengébb, ahol teljesen lemond a ritmus minden elő-
nyéről. Ezzel természetesen nem valamifajta mértékes verselést és skan-
dálhatóságot hiányolok nála, hanem csak az érzésem szerint egyre veszé-
lyesebben elharapódzani kezdő elprózaiasodástól féltem. Ha tovább akar 
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lépni, akkor ennek a továbblépésnek a szűkszavúbb tömörség, a nagyobb 
szabatosság és a pontosabb fogalmazás irányába kell történnie, mert oly-
kor-olykor szívesen írja ma még túl a témát. Hasonlóképpen nem tűnik 
mindig előnyösnek a líraitól a szárazabb, gondolati hangvétel felé való 
fordulása sem. 

Egészében véve azonban rokonszenves összbenyomással csukjuk egy-
be Gömöri György új verseskönyvének fedelét, s várakozásunkban meg-
erősítve tekintünk fölfelé ívelő költői pályájának további állomásai felé. 
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HANÁK TIBOR 
Az utazás felfedezése66 

Hubay Miklós: Úton és itthon; Naplók, találkozások; Gondolat Kiadó, 
Budapest 1970, 259 lap. 
 
Indítéka, jellege, kimenetele, számos külső és belső körülménye szerint 
hány és hányféle utazás van! Az utazás fogalma történelmi és egyedi 
adottságok szerint átalakul, de anélkül, hogy elveszítené eredeti értelmét. 
Fogalmaink a különböző időknek és helyzeteknek átnyújtják a közös tar-
talmat, de megtetézik a változó sajátossal. A jó akhájok a „görbe hajó-
kon” utaztak, Kolumbusz a „Santa Maria”-n, az asztronauták az „Apol-
ló”-n; utazott Ovidiusz Tomiba, Lady Montagu Magyarországon át az 
ozmán birodalomba, Goethe Itáliába, Jelky András a világ körül, – de a 
közös tevékenységben mily nagyok a különbségek, mily széles a skála a 
hódítástól, felfedezéstől a menekülésig vagy az útonlevésnek az egzisz-
tenciális filozófiában honos értelméig! 

Az első útikönyvek, Pauzaniasz második századból származó feljegy-
zései óta megszoktuk, hogy az útleírásokban különböző tájakkal, város-
okkal, a felfedezés és látás örömével találkozunk. Hubay Miklós nemrég 
megjelent útijegyzeteiben más élmények kerekednek felül. Nála nem a 
szem elé vetődő országok és városok leírása a fontos, ő nem a világot 
fedezi fel, hanem magát az utazást. Számos külföldre látogató magyarnál 
érezzük: nekik nem annyira az az elsődleges szempont, hogy merre jár-
nak, Franciaországban vagy Olaszországban, a Stephansdom tornya alatt 
állnak vagy Theodorik mauzóleumában, bajor sört isznak vagy a 
beaujolet-t, hanem hogy egyáltalán járnak valahol, hogy „kijöhetnek”, 
utazhatnak. Funkcionális öröm ez, mint a testmozgás, a torna, séta vagy a 
gyereknél a gügyögés. A torna célja a torna, a séta nem vezet sehová; 
magában a gyakorlatban, a cselekvésben van a jóleső érzés. A körülmé-
nyek, a térbeli adottságok másodlagosak. 

Hubay Miklós „Úton és itthon” című feljegyéseiben az utazás funkcio-
nális örömét írja le, nehéz esztendők kényszerűségében kialakult beállí-
tottságot, sajátos élményviszonyt dokumentál, sokak helyett beszélve. 
Pedig Hubay Miklós nem kezdő utazó. Ismeri, végigélte az útonlevés 
néhány változatát, a látogatást, kirándulást, a menekülés gyökértelen sod-
ródását és a hazatérés kétséget s reményt egyesítő visszahullását. A hábo-
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rú alatt került külföldre, Genfben húzódott meg, itt fáradozott a magyar 
irodalom külföldi hírének emelésén. Jelen kötetében is utal arra, hogy 
1942-ben francia nyelvű József Attila kötet előkészítése és publikálása 
adott értelmet genfi életének. 1948-ban tért haza, mikor mások a becsu-
kódó kapuk utolsó réseit már arra használták fel, hogy a tőlünk nyuga-
tabbra levő idegen egek alatt keressék az otthon meggátolt boldogulást. 
Ezután másfél évtizedes kényszerű maradás következett az író számára. 
Jegyzetei szerint 1963-ban lépi át ismét az ország nyugati határát. Ez a 
tizenöt év elegendő volt ahhoz, hogy az utazás tényét fontosabbnak érez-
ze, mint a tájak domborulatát, az országok zászlóinak színét, problémáit, 
a helyzetét meghatározó történelmi vektorokat. 

Főképp első feljegyzései, a mexikói utazás emlékei hatnak kedvesen 
naivnak. Mintha minden sorával azt akarná bizonygatni, hogy „hát mégis 
igaz, nem álmodom, itt ülök a gépen, repülök Amerikába.” Ezért aztán 
feljegyez sokmindent, ami csak neki szenzáció, aminek sem információs, 
sem különösebb irodalmi értéke nincs. Megtudjuk pl., hogy „Eléggé 
északon szeltük át Grönlandot, körülbelül a 65. szélességi foknál, közel a 
Sarkkörhöz. Úgy tudom azért, mert itt gyengébb volt az ellenszél, órán-
ként csak 30–40 mérföld, délebbre viszont a nyugati szél sebessége meg-
haladta a 60 mérföldet.” Az ilyen részek mégsem fölöslegesek. A szerző 
beállítottságáról, az utazáshoz való viszonyáról tanúskodnak. Kezdetben 
ez lelkendező, az eminens diák szorgalmával jegyzetelő, később már in-
kább csak dicsekvő: „lám én itt is jártam, meg itt is”. Eleinte az a benyo-
másunk, hogy érzékeltetni akarja az utazás dimenzióit, szeretné, ha uj-
junkkal követnénk a térképen, de később észrevesszük, hogy számára 
nem a tudósítás, az ismeretek közlése, a különböző világok leírása a fon-
tos, hanem egyes stádiumai saját lelki átalakulásának. Egy ideig értesü-
lünk a járművekről, az utak minőségéről, a repülőterekről, a beszállás 
körülményeiről, az útközben észlelt földrajzi és klimatikus változásokról, 
később azonban sűrűvé válnak a hirtelen ugrások, az átmenetek mellőzé-
sei olyan esetekben is, mikor jegyzeteit világok választják el. Szóval nem 
említi pl., hogy hogyan került Indiából Athénbe. Az egyik oldalon még a 
szent tehenekről vitatkozik New Delhiben, a következőn pedig azon pa-
naszkodik, hogy zárva volt az Akropolisz múzeuma. 

Impresszionista írásmód ez. Bizonyára nem azért, mert az utazás ezer 
benyomása és feladata csak ezt a műfajt engedi meg, hiszen legfeljebb 
csak egyes sorokat, emlékeztető szavakat írt fel a szerző a noteszába. A 
nagyobb munkát íróasztalnál végezte. Mondatai csak ritkán spontán fel-
jegyzések. Csaknem minden soron, minden kihagyáson, kezdésen és befe-
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jezésen érezhető a drámaíró szerkesztő készsége, gondos mérlegelése. 
Tollát nem azért emeli fel, mert külső körülmények kényszerítik erre, 
hanem mert tudja, hogy ha itt új sort kezd, az olvasóban az a benyomás 
keletkezik, mintha külső körülmények zökkentették volna ki az írásból. 

Az impresszionista írásmód tehát nem az útonlevés, hanem az írói dön-
tés következménye. A szerző ezt a műfajt és írásmódot választotta 
útiélményei elmondására. Nem akart beható elemzéseket adni országok-
ról, városokról, emberekről. Franciaországból vagy Indiából csak egy-egy 
elszigetelt élmény vékony résén látunk néhány felvillanó részletet. Az 
arcok éppúgy elsuhannak, mint a tájak a futó gépkocsiból nézve. Persze 
nem lenne sok értelme felsorolni, hogy mi minden látható egy városban, 
országban; ma már fölösleges lenne – mint Goethe Itáliába – „Linnével” 
zsebünkben utazni, növényeket meghatározni, épületeket leírni, és az sem 
lehet az író feladata, hogy bevezessen a különböző államok politikai, szo-
ciális és közgazdasági problémáiba. Az a néhány ilyen természetű meg-
jegyzés inkább kínos, mint tanulságos Hubay könyvében, mert impresszi-
onista írásmódja következtében pl. Mexikó vagy India szociális problémái 
ugyanazt a pehelysúlyt kapják, mint a montecarloi nimfa vagy a párizsi 
clocharde. A szerző kicsit maga is bizonytalan az általa választott műfaj 
jogosságában. Tudja, hogy beszámolói a felületre csábítják, hogy csak 
villantásokat, epizódokat adhat, nem pedig teljességet vagy lekerekített 
képet. Sajnálja és mentegeti magát, hogy „szégyenletesen kevés ismeret-
tel” kelt útra: „Mit hozhatnék mentségemre? Hogy Párizsra harminc évig 
készültem – amíg éppen ezen az őszön elértem? Hogy Róma térképét le 
tudtam rajzolni, amikor még nem is jártam ott? Amivel mentegetném ma-
gam, még sötétebben mutatja tudatlanságomat Mexikóban.” Valójában 
persze nem kell sajnálnia, hogy nem Baedeckert vagy földrajzkönyvet írt, 
legfeljebb a témákat kellett volna jobban megszűrnie, a tanulmányokat 
igénylő problémák hozzávetőleges érintését kellett volna mellőznie. 

Kár, hogy a tudatos szerkesztés ellenére (vagy talán épp ezért) nem oly 
mulatságos modorban beszél Hubay Miklós, mint az „Élet és Irodalom”-
ban megjelenő „Napló – nélkülem” című sorozatának egy-egy részleté-
ben. Az újságban papírszeletnyi és glossza-hosszúságú jegyzetek válto-
gatják egymást, aszerint, hogy az észrevétel vagy ötlet milyen terjedelmet 
kíván. Kötete is szerencsésebb lett volna, ha a tartalom mértékét követi és 
egyetlen sóhajt vagy benyomást nem tuszkol át oldalakon. A legtöbb fel-
jegyzésben nincs „poén”, humor, fordulat, sem olvasmányos történet, 
különleges útiélmény vagy megélése valami közlésre érdemes újdonság-
nak. Azzal meg, hogy néha történelmi anekdotákat mond el, vagy írótár-
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sai könyveire reflektál, ezeket ismerteti, elkerülhetetlenül azt a látszatot 
erősíti, hogy utazásairól már nincs mit mondania, kevés a „saját anyag”. 
Ezért felemás hatású a kötet második és harmadik része is. Vándorlásai-
ból egyszeriben áttér a magyar irodalom problémáira, fordítói részletkér-
désekre. Ennek a megállapításnak érvényéből mitsem von le az a tény, 
hogy ebben a részben található a kötet egyik leghangulatosabb írása, a 
Gyula városáról szóló. 

Valódi útijegyzeteinek témaválasztása, a leírásra érdemesnek tartott 
gondolatok sem mindig elégítik ki az olvasót. Helyenként csak az utazás 
– már említett – „funkcionális öröméből” magyarázhatók, mint pl. a tudá-
kosnak ható firenzei elmélkedés. Többnyire fesztiválokra, színházi bemu-
tatókra, vendégjátékokra utazik a szerző, rendezők, színészek köreiben 
forog. A könyv alcíme szerint feljegyzéseiben „találkozásokról” számol 
be, s ez részben így is van, de hogy kikkel találkozik, csak ritka esetben 
tudjuk. Legtöbbször kezdőbetűk mögé rejti az embereket, még olyankor 
is, amikor nyilvánvaló, hogy kiről van szó. Egy film forgatásáról írva pl. 
Peter U-ról és Sophia L-ről beszél. Ki ne tudná, hogy Ustinov-ról és 
Loren-ről van szó. Jean-Louis Barrault-t és Chagallt viszont nevén nevezi. 
Ezek a találkozások tehát nem nagy egyéniségekkel történtek; a szerző 
nem Nyugat irodalmi, művészeti és egyéb sztárjait akarja felvonultatni, 
ők csak távoli árnyékalakok az asszociációk hátterében. Egyetlen kivétel-
nek látszik Chagall, de a fanyar emlékű találkozás feljegyzéseiben a nagy 
művész is csak azt a szerepet kapja, hogy félszeg mondataival felkeltse a 
szerzőben a honfiúi megnemértettség érzését. 

Hubay Miklós – az általa jól ismert filmművészet nyelvén szólva – 
„sokat forgatott”, „sok felvételt” csinált. Minden beállításhoz, minden 
képhez munka, számos élmény és hangulat fűződik, de ha a rendező a 
jelenetek szubjektív értéke miatt az összes képet meghagyja, nem biztos, 
hogy sikere lesz a filmmel, nem biztos, hogy az egyes felvételek jól szer-
kesztett drámaisága együtt és egyszerre szintén drámai hatást vált ki. Vá-
gó kell a filmhez! Ezt a banális igazságot nyilvánvalóan jól tudja Hubay, 
de könyvére nem alkalmazta. Közreadott mindent, amit az utazás felfede-
zése idején vagy ezzel kapcsolatban felírt. Az emlékek többségét gondo-
san fésülgette, az egyes képeket arányossá formálta, a könyv egésze még-
is vegyes és bozontos. 
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SZENT-LVÁNYI SÁNDOR 
Rossz hírünk a világban67 

Edward Crankshaw: Maria Theresa, A Biography, The Viking Press, 
Now York 1970, 366 l. 
 
Edward Crankshaw legújabb könyve elragadó és elrettentő, magyar 
szempontból pedig egészen lehangoló írás. A királynő életrajzát olyan 
elevenséggel adja az olvasónak, hogy csaknem úgy olvassuk, mint valami 
érdekes regényt. A regény – tükör, az élet zsúfolt országútján (Stendhal), 
ez az életrajz azonban látcső is egyúttal, melyen át messze a jövőbe lá-
tunk, egészen a Monarchia összeomlásáig. Ha igaz, hogy a mi nemzedé-
künk Stefan Zweig és Emil Ludwig könyveiből, nem a hivatásos történé-
szek pepecselő, lábjegyzetekbe fúló írásaiból ismeri a történelmet, a jövő 
(a mai fiatal) nemzedék Crankshaw könyveiből értesül most Közép- és 
Kelet-Európa okozatos fejleményeiről. S ez tragikus reánk, magyarokra 
nézve. Crankshaw felsorolt forrásmunkái között egyetlen magyar, vagy 
magyar szerzőtől származó művet sem közöl. Ugyanolyan egyoldalúság 
ez, mintha valaki egyetlen osztrák forrásmunkát sem használna Mária 
Terézia életrajzában. Crankshaw ugyanilyen egyoldalúan írta meg „The 
Fali of the House of Habsburg” című szintén kitűnő munkáját is. Mária 
Terézia életrajzában azonban ez az egyoldalúság még kirívóbb, önmaga is 
elismeri, hogy a nagy királynő trónját a magyarok mentették meg, megír-
ja, hogy Mária Terézia életének „legnagyobb napja volt” magyar király-
nővé való megkoronázása (72. 1.), hogy cseh királynővé való megkoro-
náztatását sokkal kevésbé tartotta fontosnak („Prága Diétája kevésbé fon-
tos, mint a magyar”, 105. l.), s hogy az Örökösödési Háború kitörésekor 
egyedül Magyarország állott mellette; hogy Nagy Frigyes, egészen halálá-
ig, csak per „Magyarország királynője” névvel illette, stb. Ennek ellenére 
még a híres pozsonyi országgyűlési jelenetet is, mikor a királynő gyász-
ruhában kérte a rendek támogatását, Crankshaw nem magyar források 
alapján írja le (78-79. l.). Viszont nem tartózkodik a magyarok lesújtó 
bírálatától: „...ezek a könnyelmű (reckless) szabadságharcosok (t. i. a ma-
gyarok) senkinek a szabadságát sem ismerték el, csak a sajátjukat; csak 
azért akartak megszabadulni az elnyomatástól, hogy annál jobban nyom-
hassanak el másokat” (69). Budáról meg áppen így ír: „...a hatalmas 
Renaissance palota egy középkori erődítmény helyén épült s a magyar 

                                                           
67 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 1. számában. 
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elnyomás jelképe volt a szlovákok fölött a tizenegyedik század óta” (71). 
Ez az egyoldalú beállítás tudománytalan, hiszen azok az állítólag elnyo-
mott nemzetiségek olyan szépen túlélték a magyar üldözést, hogy ma, 
ezer év után, számbelileg a magyarok fölé kerültek saját területükön. Bár 
ugyanilyen eredményben bízhatnánk mi is, ma, mikor kisebbségben élő 
magyarok elnyomatását Crankshaw is elismeri. (Crankshaw volt az, aki a 
hatvanas évek elején egy előkelő és tekintélyes angol lapban hírt adott a 
magyar kisebbség üldöztetéséről Erdélyben.) S aztán, hogy Buda a szlo-
vákok elnyomásának lett volna a szimbóluma! Maguk a szlovák történé-
szek sem állítják, hogy Buda valaha is szlovák lett volna. Buda bőven 
látott német, tatár és török ostromlókat, de szlovákokat soha. Őszintén 
szólva, a magyaroknak kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, semhogy a 
szlovákok ellen építsék fel Budavárát. Sokkal nagyobb számú és hatalma-
sabb ellenségek ellen volt szükség Buda várára. Nem is beszelve arról, 
hogy, a századokon át, a szlovákok inkább barátai voltak a magyaroknak, 
semmint áldozatai. „Rákóczi tótjai”-n kívül is majd minden magyar sza-
badságharcban a szlovákok együtt harcoltak velünk. 

Crankshaw bevonja a cseheket is a szlovákok közé, hogy a magyar 
„zsarnokoskodást” bizonyítsa. Azt mondja pl., hogy a XV. században a 
csehek „el-nem-múló (undying) gyűlöletét érdemelte ki (a magyarság), 
mert egyik hős királyuk a (római szent birodalmi) császár mellé állott a 
huszita háborúban”. Hiába kutatjuk át azonban a történelem lapjait, ilyen 
esetről nem tudunk a XV. században. Zsigmond elnöklete alatt a konstan-
zi zsinat megégettette ugyan Húsz Jánost, de Zsigmond magyar király és 
(római szent birodalmi) császár volt egy személyben, nehéz lett volna a 
„király”-nak nem a „császár” mellé állnia. Mátyás is harcolt a husziták 
ellen, de azok bent voltak Magyarország területén, a Felvidéket uralmuk 
alá hajtották, raboltak, zsarnokoskodtak, Mátyásnak kötelessége volt 
megtisztítani országát tőlük. Ebben azonban semmi szüksége sem volt a 
császárra, sőt, III. Frigyes császár éppen a husziták segítségével próbált 
magyar király lenni. Mátyásnak különben cseh lány, Podjebrád Katalin 
volt az első felesége, s a legyőzött huszita vezérekkel alapította meg a 
„Fekete sereg”-et. Nehéz megérteni, mire céloz Crankshaw ezzel az „el-
nem-múló gyűlölet”-tel. Ugyanilyen nehéz megérteni az angol közíró és 
történész egy másik vádját is a magyar zsarnokoskodással kapcsolatban. 
Azt írja: „ha (a magyarok) régi királyaik emlékezetet idézték fel, mint 
nemzeti hősöket, Ausztria és Törökország elleni harcaikban, ugyanúgy a 
csehek is felidézhették Vencel királyt a magyarokkal való küzdelmeik-
ben”. (69. old.) A három Vencel egyike sem harcolt a magyarok ellen, sőt 
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III. Vencel (Cseh László) magyar király volt (1301-5). Hogy mennyiben 
bizonyítja ez a tény azt, hogy a magyarok elnyomták a „szlovákokat” 
(cseheket), én nem tudom megmondani. 

Crankshawnak az az állítása, hogy a magyarok a Habsburgokat hasz-
náltak fel szláv szomszédaik elnyomására, (69. 1.) szintén történelmi alap 
nélkül való. Mohács után vehették volna csak igénybe a Habsburgokat a 
magyarok, ebben az időben azonban főgondjuk az volt, mint éljék át a 
török megszállást, s, ha a szomszédos szlávokkal egyáltalában összekötte-
tésbe kerültek, azt inkább a szlávok oldalán tették, mint Bethlen és Rákó-
czi György szabadságharcaiban, a Habsburgok ellen. Ha Crankshaw az 
1867-es kiegyezés utánra célozna, ott is legfeljebb saját szláv kisebbség-
ről lehetett volna szó, nem a „szomszédos” szláv országokról. Mária Te-
rézia idejében azonban még erről sem lehetett beszélni. 

Crankshaw magyar ellenes megjegyzései különben állandóan kiütköz-
nek ebben a könyvben. Megvallom, én nem hiszem, hogy Crankshaw 
különösebben magyarellenes lenne (hiszen az erdélyi magyarok szenve-
déseit megírta!), inkább hiszem, hogy a magyarokat egyáltalán nem isme-
ri, s különösen nem ismeri a magyar írott forrásokat. Sehol nem idéz ma-
gyar kútfőt, még a magyar országgyűlési végzéseket is idegen (angol!) 
forrásból veszi. Nem ismeri Marczali Henrik „Mária Teréziá”-ját, Eckhart 
Ferenc „Mária Terézia és a magyar parasztkérdés” című munkáját, sem 
Szentiványi Márton latin nyelvű (tehát számára elérhető) tanulmányait. 
Persze, se vége, se hossza a Mária Teréziáról írt magyar nyelvű tanulmá-
nyoknak, de, ha Crankshaw nem olvas magyarul, az Encyclopaedia Bri-
tannica régebbi kiadásai megadhatnák legalább is a lényegesebb ismere-
teket. Akkor nem írná, hogy a Fertő-tó Európa legnagyobb tava (valószí-
nűleg a Balatonnal tévesztette össze), s hogy az Esterházyak Fertő-tó mel-
letti kastélyából látni lehetett „the infinite horizon of the Hungárián pusz-
ta” (132). Ugyancsak jó szemük lehetett az Esterházyaknak, ha kasté-
lyukból láthatták a „magyar puszta végtelen horizontját”. Valószínűleg a 
„dunántúli dombos vidékre, vagy a Kisalföldre láthattak el, a „puszta” 
azonban a Nagyalföld „látványossága”. Azután Szent István „vaskoroná-
járól” (72) ír, – (mellékesen, Mária Terézia sokkal többre tartotta, mint a 
cseh koronát) –, amely „olyan, mint egy bohóc-sapka” (a fool's cap). 
(105). A magyarországi földrajzi neveket soha nem adja magyarul: 
Pressburg-ról megjegyzi, hogy az Bratislava, de azt nem, hogy ezer évig, 
s nevezetesen Mária Terézia korában is, Pozsony volt a hivatalos neve. 
Az Esterházyak Forchtenstein-ben és Eisenstadt-ban laktak, a 
Neusiedlerssee mellett, stb. 
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Egy szót sem ír a csaknem ötszáz főre rúgó Magyar Testőrségről, me-
lyet pedig Mária Terézia alapított (1760) és oly nagy szeretettel támoga-
tott. A királynő nagyon asszonyi, de kitűnő politikai érzékkel is folytatott 
összeházasítási munkájáról sem ír, pedig e tevékenységének megemlítése 
nagyonis hozzátartoznék mind egyéni, mind uralkodói jellemének meg-
festéséhez. 

Itt csak a könyv magyar-vonatkozású hibáiról írtam, de a mű erényei 
messze felülmúlják fogyatékosságait. Ezt a munkát sokan fogjak olvasni. 
Talán angol-szász országokban élő magyar származású történészek fel-
hívhatnák az olvasók figyelmét a magyarokkal kapcsolatos tévedésekre és 
hibákra. 
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HANÁK TIBOR 
Az eszményi város68 

Cs. Szabó László: Római muzsika, Auróra könyvek, München 1970, 329 
lap. 
 
Talán akinek háza és hazája egy, a földhözragadt földmíves nem érzi a 
különböző tájak és városok honvágyerejű vonzását s hátranéző merengé-
sei csak a múló idő fonalát követik. Akinek azonban életútja a térképen is 
követhető, tudja, hogy a származás és a nyelvi műveltség által véglegesen 
kijelölt hazánkon kívül százfelé is húzhat az emlékekből táplálkozó visz-
szavágyás. Idő és tér szövetsége okozza, hogy a helyek időt jelölnek szá-
munkra, a térkép óra kezünkben és fordítva is: napjainknak, éveinknek 
földrajza is van, az óra mutatója városok és országok fölött jár. Az első 
tíz-húsz percben – vagy évben – talán Erdély, talán Budapest vagy egy 
község Baranyában, egy-egy tizedmásodpercre forró tengerpart, svájci 
gleccser, fjord vagy archipelagus: nyaralások, utazások; félkor Párizs, 
München vagy New York; aztán már fárad a mutató s valahol megáll. 
Visszatekintve vándor életünkre, az élmények minőségének és intenzitá-
sának vagy csak a megszokás erejének megfelelően játékaink egyes szín-
teréhez hozzátapadunk, az emlékezésnél erősebb kohézióval. Vannak, 
akik szülővárosukba vagy meghitt szerelmeik zugolyába vágynak vissza, 
vannak, akik a mediterrán tengerparton füstös gyártelep képét hordják 
szívükben s akiket Londonból Párizs, Párizsból Nizza, Velence vagy egy 
svájci falu szólítja el újra meg újra. 

Cs. Szabó László Rómára gondol nosztalgiával. Évek kötik a réteges 
városhoz és kiművelt érdeklődése, melyet az idők rendje szerint egymásra 
tornyosuló gazdag kultúrák és gazdag életek intellektuális izgalma tart 
fogva. Nézi és teremti a római vedutákat a mostani és a régi-régi városról, 
amikor még útikalappal fején érkezett a festő a reneszánsz pápához vagy 
saruban a költő a cézárok palotáiba. Az antik és keresztény házsorok kö-
zött, Horatius és Raffaello, Vergilius, Szent Pál, Montaigne és Goethe 
Rómájában egyaránt otthonosan mozog, mintha minden időben egyszerre 
lenne jelen. Talán nem is az érzékszerveken át ható mai Rómába húzza a 
honvágy, hanem a római történelembe, melybe immár beletartozik saját 
életének néhány ott töltött esztendeje is. A múlt a hazája. Már az első ol-
dalakon és szinte bármely felütött részben érezzük, hogy a történetek va-

                                                           
68 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 1. számában. 
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lami borongó egzisztenciális mondanivalót hordoznak és Róma talán több 
is, mint az örök város, talán csak jelképe annak a titokzatos, de szüntele-
nül körözésre kényszerítő központnak, mely elveszett. Talán Róma he-
lyett más varost, más nevet is mondhatnánk, de a szerző itt találta meg az 
élet és halai nekiszóló, dús példatárát. Nem azért, mintha vallása kötelez-
né erre. Cs. Szabó László nem katolikus, de protestáns hitét nem zavarja a 
pápista világ. Nemcsak azért, mert szemlélete emberséggel fogja át az 
egykoron viaskodó egyházak hagyományait, hanem mert kicsit bánja is a 
protestáns forradalom szükségszerűségét és mintha szólongatná egy kato-
likus hang, persze a még Luther előtti korból. „Mert más úton járunk 
ugyan, mint a katolikusok, de azért némelyik protestánsnak is van titkos 
védelmezője a szentek karában” – írja egy helyen. 

Könyve a valós és képzeletbeli római kalandozásairól szól. Az első 
rész napló 1963-ból. Izgatottan pergő képek templomokról, múzeumok-
ról, antik szobrokról, Tiziano festményeiről, bazsalikommal fűszerezett 
ételekről, az utcanépről, csapszékekről. Napok beszélgetnek az évszázad-
okkal. Emlékek és a történelem váltogatják egymást. Ez a rész a jegyző-
füzet. Nem valóságosan, hanem műfaji értelemben. Apró ötletek, megfi-
gyelések, történelmi asszociációk mozaikjaiban mutatja meg az örök vá-
rost. Ezekben a töredéknek alkotott írásokban csaknem minden benne 
van, ami majd az esszékben következik, teljes ornátusban –, valahogy 
úgy, amint egy dombormű darabjában „bennevan” az egész antik kultúra 
vagy mint a bemondó szavaiban a később lejátszódó történet. 

A mozgalmas nyitány után három nagy tétel következik: három esszé. 
Az első Vergiliusról, abból az alkalomból, hogy a teljes új magyar Aeneis 
után Lakatos István átköltésében megjelentek Vergilius pásztori versei, a 
tíz Ecloga. Cs. Szabó László a magyar vers ünnepének nevezi ezt az ese-
ményt. A latin zene áthangszerelését vizsgálgatja, soronként megújuló 
lelkesedéssel s bőséggel idézve. 

A második esszé Horatiusszal foglalkozik. Leírja látogatását a költő 
licenzai házában. A szabin hegyek verseket zengenek a múltból és alako-
kat keltenek életre: Augustust, Maecenast, magyar fordítókat, középisko-
lai latin tanárját. A földszagú költőt perfekcionistának tartja, ravasz és 
aprólékos költőnek. Szeretettel eszmélődik életén, de nem titkolja, hogy 
Catullust tekinti a legnagyobb latin lírikusnak. 

A harmadik esszé a legterjedelmesebb. Időben és szellemben egyaránt 
elüt az előző kettőtől. Ezer esztendő telt el Horatius óta. Róma a pápaság 
székhelye. Az ezredfordulón II. Szilveszter került a Lateránba. A szerző 
utánajár a „sötét esztendők” történetének, III. Ottó és környezete életraj-
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zának. Itt nem az irodalom római muzsikája hangzik, hanem a századokat 
formáló eszme indulója, Szilveszter és Ottó sokszor elfelejtett és mindig 
megújuló szózata Európa összefogásáról. A tanulmány csak halvány szál-
lal kapcsolódik az előzőkhöz. A Krisztus utáni első ezredfordulón ébrede-
zik a humanizmus első változata, amelyben képességileg már ott szuny-
nyad az antik világ újrafelfedezése. 

Az esszékre ismét naplók következnek. Hangnemben azonban vajmi 
keveset térnek el az előző résztől. A naplók is esszék a mai és tegnapi 
Rómáról, a holt kövekről és a nagyon is eleven élőkről, az üzletelő, mell-
veregető, furfangos rómaiakról, mondásaikról, szokásaikról, körülménye-
ikről. Az egyik fejezet nagy része az etruszkokról szól. Egy másik fejezet 
fiktív levelek egymásutánja, melyeket Lukács evangélista, az életrajzíró 
Plutarkhosz, a történetíró Josephus Flavius és Pilátus kitalált fia, Lucius 
váltanak egymással. Az „Árnyak, alakok” című fejezetben a Rómát-járó 
íróelődök szólalnak meg: Du Bellay, Montaigne, Goethe, Torquato Tasso 
és Guillaume Apollinaire. A zárórészben, az 1968–69-es naplókban az 
előbb csak előérzetként bujkáló motívum, a gyász kerekedik felül, az élet-
társ elvesztésének fájdalma. A múlt borongó zenéje személyes üggyé 
hévül, érzelmi fűtöttség formálja szimbolikus erejű életszimfóniává a 
„római muzsikát”. 

A végső sűrítésben kristályossá válik a szerző szertefutó gondolatainak 
közös tartószerkezete. Könyvét lehet irodalmi igényű útikalauzként 
(„csédekkerként”) forgatni vagy lapozgatni mint történelmi képeskönyvet. 
Veleje nem ez. A színes sorok mögött szilárd törzsű gondolat húzódik: az 
emberi élet sajátos szemlélete. Az egyes feljegyzések és fejezetek olvasá-
sa közben talán észre sem vesszük, hogy mind-mind kiegészítő részei 
annak a meggyőződésnek, hogy életünk egyik alaphelyzete és ennek kö-
vetkeztében az irodalom egyik fő témája az emigráció: „tanúnak ott van a 
kezdeti ógörög líra, hogy első megszólalásunk óta ilyen állandó, már-már 
öröknek mondható helyzet, viszonylat és állapot az emigráció.” A megál-
lapítás általánosabb formában is érvényes. Nem egyes mondatai, de Cs. 
Szabó egész könyve a nagy elszakadásról szól, a „homo viator”-ról, az 
útonlevés és a megnyugvást ígérő örök haza összetartozó képéről. Nem 
emigráns romantika ez. Nem a külföldi magyarok lelki megosztottságát 
akarja érzékeltetni a szerző. Nemcsak a menekült hontalan, de alakját a 
száműzöttség közvetlen, sorsszerű tapasztalása emeli a közös emberi 
gyökértelenség szimbólumává. Idegen közeg vesz körül minket s csak 
messziről – belülről – szólít az egykori otthon holtig tartó igézete. Emst 
Bloch ezt a pozitív oldalról közelíti meg. Egzisztenciális alaphelyzetünk-
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nek a reménykedést tekinti, a „még nem levést”, a jövőre irányulást. Más 
szóval, az ember mindig távol van attól, amivé lennie kellene, ami önma-
gában nyugvó teljességgé tenné. „Godot-ra várva” élünk, elhagyottan. 
Létünk: távol-lét. Alapérzésünk a nosztalgia, elvágyódás a tegnap vagy a 
holnap messzi, de a mánál mégis valósabb valóságába. Plátonnál az ideák 
világa ez, a középkorban Isten országa, az elveszett Paradicsom, 
Rousseaunál a természetesség, Hölderlin delejes suhogású mondataiban 
Hyperion hazája: Hellász. Űzött egzisztenciánk túlnani dimenziókba kém-
lel, az igazi Ausoniába vagy a falakkal védett fényes terekre, hová Ovidi-
us vágyott a szittya vidékről: az örök városba. Ha jól értem, ez a lappangó 
alapgondolata Cs. Szabó László kötetének, ez nála a lényegi Róma, mely-
re végülis mindenütt rátalál a kereső, „mintha egy kerek ókeresztény 
templom közepén állna vagy kőpadlója alatt nyugodna, ahol köröskörül 
minden ablakból egyformán őt éri déli harang- szóra a fény.” Róma az 
eredet és a kezdés szépsége, a teljes élet, mely veszendőbe ment, és vala-
mi a soha el nem érhető eszmeiségből. 

Az értekező hangnem néha elfeledteti a könyv bölcsességének érzelmi 
elkötelezettségét. Az objektív részletek azt a benyomást kelthetik az olva-
sóban, hogy a szerző célja a formai tökélyen kívül csupán ismeretközlés, 
műveltségének, olvasmányainak továbbadása. Mintha belső kényszer 
űzné az írott szöveg újraleírására, elmesélésére mindannak, amiről érte-
sült. Csipeget az etruszkok történetéből, elmondja II. Szilveszter pápasá-
gának előzményeit, Goethe itáliai utazásának néhány mozzanatát, prózá-
ban újra fogalmazza az eklogák tartalmát, leveleket ír Plutarkhosz és 
Lukács evangélista nevében, mintha az írás lázában már-már másodlagos-
sá válnék a téma s csak a mondatok lejtése, a szavak rajza lenne a döntő. 
Persze, ez csak látszat, de veszélyes látszat. A szerző is tudja, hogy van-
nak, akik a felületre tapadnak és esszéiben csupán a szólás eleganciáját 
veszik észre. A tartalom nagy részét történelemnek, életrajzi bogarászás-
nak, tájleírásnak, verselemzésnek tekintik. A római múlt egy-egy töredé-
kének ismertetését vagy Gerbert életútjának követését nem a szépírótól 
várják. Úgy vélhetik, hogy erről a szakkönyvekben kimerítőbb tájékozta-
tást, a kutatások mai állásának megfelelő értesülést, továbbvezető irodal-
mat és a rendszerezés által biztosított áttekintést kapnak. Az ilyen művek-
hez – sokszor alaptalanul – hozzátapad valami a tudományos hitelesség-
ből, abból a bizalomból, hogy jó kezekben van az olvasó, míg viszont a 
szépíró módszerei, a lendületes asszociációk az ilyen műfajokban felkelt-
hetik benne a szubjektív önkény és a hézagosság érzését. Ezért fordulhat 
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elő, amit Cs. Szabó felpanaszol, hogy sokan a stílusában látják fő értékét: 
„ne olvasson, aki csupán stílusomért olvas” – mondja némi keserűséggel. 

Valójában az ismeretek átszűrése, válogatása, a nyomatékok elhelyezé-
se sokat megmutat a szerzőből is. Persze, az esszéírótól éppúgy nem lehet 
elvárni a teljes feltárulkozást, mint a lírikustól a tudományos adatok köz-
lését. Az esszé az elrejtőzés irodalmi műfaja. Keresésre és reflektálásra 
ösztönöz. Sajnos, az olvasónál a közvetettség, az áttételesség rendszerint 
a rövidebbet húzza. Aki nem kívül hordja a szívét, aki nem a közös jajt és 
a közös gyönyört mondja milliók szájában forgó szavakkal, hanem a mű-
vészet zárt világát próbálja megalkotni, könnyen szenvtelennek, hidegnek 
minősül. Az „impassibilité” vádja a formáló erőt kíséri, sokszor a legna-
gyobbakat éri, mint pl. Horatiust, Goethét, s – mint Lukács György egyik 
korai írásában Stefan Georgéval kapcsolatban megjegyzi – a szenvtelen-
ség viszonylagos fogalom, ízlés dolga, hiszen ami tegnap hideg és objek-
tív volt, annak rejtett líráját ma sokan sejthetik és holnap talán túlságosan 
is lágynak találják. 

Cs. Szabó László esszéi és naplói nem csupán történelmi kalandozá-
sok, józan adatközlések. A fegyelmezett tollat az ember iránti érdeklődés 
vezeti. Helyzeteket villant fel, múltat idéz, hogy jobban lássuk az élet 
tagolt színterét, a külső és belső emberi lehetőségeket, a megfogalmazás-
ban, a formálásban testet öltő, nekünk szóló valóságot. Néha komolyan 
latolgatja az indítékokat, hogy megtudja, mi is késztette a költőt, pápát 
vagy hadvezért erre vagy amarra a mondásra és cselekedetre; máskor le-
leplezi a hamisságokat, de soha nem kárörvendőn, és utána érzi a tragédi-
ákat. Így a szituációk, indítékok és tettek láncolatának követésében bon-
takozik ki nemcsak számtalan idegen arc, hanem Cs. Szabó László írói 
egyénisége is, melyben az „impassibilité” merő látszatnak bizonyul. Elbe-
szélő készsége, történelmi és pszichológiai körültekintése, finom kultúrája 
hivatottá teszi – és kicsit talán kötelezné is – a szerzőt arra, hogy az esz-
szék gondosan kimunkált kisplasztikáit összefüggő műben egyesítse. Fő-
képp az „Árnyak, alakok” című fejezet érzékelteti, hogy mily élvezetes 
lenne az a világirodalomtörténet, melyet Cs. Szabó írna. Nem csupán a 
művekről szólna ez, hanem a prozódiában, regényalakokban, drámai fe-
szültségekben bujkáló vagy magát fitogtató szerzőkről, arról a nagy szín- 
és alakváltó játékról, melynek neve: élet. Ezt a munkát vállalnia kellene; 
ez a munka Cs. Szabó nagy tartozása. 

A hidegség vádjára azonban nemcsak az cáfol rá, hogy a könyv suga-
ras központja az ember, hanem számos kis szubjektív részlet, futó élmény 
elmondása és a nagy árnyék, a gyász megjelenése. Kétségtelen, hogyha a 



 

257 

szerzőt is látjuk, közelebb vagyunk hozzá, hiszen az általa megidézett 
alakok között mégiscsak ő az egyetlen társ az időben. A többiek a múltból 
előlépett kísértetek. A szerző élményei biztosítják az egyszeriséget is, a 
csak benne megtalálhatót. Horatius vagy Montaigne másoknak is megszó-
lal, de a szerző római emlékeit más nem mondhatja el. A könyv végén 
ezek a személyes emlékek és vallomások bátrabbá válnak, kiszélesednek. 
Az esszére ráépül a napló. Meleg bensőség szólal meg itt, pedig a hideg 
halálról beszél. Erről a magaslatról tisztán látszik az intellektuális ösvé-
nyek, ötletvillódzások és halvány motívumok összefüggése. Itt lesz min-
dent betöltővé a „római muzsika”: a sirató hangján, a gyászban. Azt már 
említettük, hogy miként bontakozik ki a szerző életszemlélete, az egzisz-
tencia hontalanságának felismerése. Az utolsó fejezetekben ez megvaló-
sul, én-formát kap, a szerző egyéni sorsában válik tragikus-igazzá. Min-
den síphang és a tücsök szava is a visszahozhatatlanság fájdalmát ébreszti 
fel. Riadva fut szét a tarka népség, lila bíborosok, fehértógás írók, romo-
kon szenvelgő költők. Üldözi őket az értelmetlenség pörölye, a miért, a 
halál. Minek a Laterán szépen vont árnyéka, Hubert Róbert kikötője, mi-
nek a selymes szó vagy a borbély pletykája, ha nincs többé társ, ki 
mindennek értelmet adott? A könyv befejezése az előtte álló oldalak szá-
zait, a régi képeket ily módon kettős múlttal sújtja, messzi távolba rántja 
el Ausonia csillogó központját, ... alig látható már –, de vonzása annál 
végzetszerűbb. 

Mindenkinek van Rómája, emléke a verőfényről, képe a jobb emberi 
életről, álma múltról és jövőről. Cs. Szabó László Rómája gazdag, mint az 
egyetemes kultúra és szép, mint az alkony a Latium pineái között. 
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CZIGÁNY MAGDA  
Kilátás a Pávakertből69 

Perneczky Géza: Tanulmányút a Pávakertbe, Magvető Könyvkiadó, Bu-
dapest 1969, 557 lap 
 
Mielőtt találgatni kezdene a gyanútlan olvasó, elárulom, hogy Perneczky 
könyvében a páva nem a magyar népművészet szimbolikus madara, ha-
nem csak ürügy. Nem is magyar, hanem holland páva, annak a művész-
otthonként szolgáló kastélynak a neve, ahol Perneczky féléves tanulmány 
útjának egy részét töltötte. Ebből már sejthető, hogy a kötet a tanulmányút 
tapasztalatait foglalja össze; a modern művészeti irányzatok elemzése és 
bemutatása a Pávakert ürügyén. 

Ez a beszámoló a három esszé csoportból a középső. Az első a Labi-
rintus, négy hosszabb tanulmány, az utolsó, a Krónika, tizenhat kisebb 
írás, többnyire a modern magyar művészet tárgyköréből. Hogy Perneczky 
a középső részt tartotta a legfontosabbnak, a cím és a borítólap bizonyítja. 
A borítólapot Vasarely Sziriuszának színes és Marisol Asszonyok kutyával 
című festményének fekete-fehér reprodukciója díszíti. Ez utóbbit a borító-
lap meg sem nevezi, talán azért, mert a böngésző a könyvben is megtalál-
hatja, ha elég szorgalmas és kíváncsi. 

Perneczky könyve megérdemli az előlegezett kíváncsiságot. Nemcsak 
mert művész és kritikus találkozik itt egy személyben és nem mert „a 
modern művészet kérdéseiről, a legilletékesebbeknek, a művészeknek val-
lomásaira támaszkodik és az ő segítségükkel kalauzolja az olvasót korunk 
képzőművészetének nemegyszer áttekinthetetlennek tetsző labirintusában” 
– mint ezt a fülszöveg írja, hiszen a forrásanyag ismerete az elemzés ter-
mészetes előfeltétele, hanem mert aki Perneczky kritikáit az Élet és Iroda-
lomból, vagy írásait a folyóiratokból ismeri, tudja, hogy a mai magyar 
művészetkritikának egyik legnyíltabb szemű, egyéni értékítéleteket habo-
zás nélkül kimondó és a toll művészetének is avatott képviselője. Érdeme-
it a képzőművészet tárgykörébe eső legtöbb írás elfogultsága, néha nyíl-
tan ellenséges hangja napjaink művészetével szemben, a stílus tudomá-
nyosságának a látszatát keltő szárazsága és lapossága, még jobban kieme-
li. Perneczky tárlatvezetései és hosszabblélegzetű tanulmányai fellengzős 
mondatok nélkül is meggyőzőek, mert leírásai pontosak, szemléletesek. 
Kétségtelenül személyes ismeretről tanúskodó frissességet árulnak el, és 

                                                           
69 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 3. számában. 
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mindenekelőtt a kritikusi erények legsarkalatosabbikát, a megértésre tö-
rekvést bizonyítják. Nem zárkózik szemellenzős nézetek kényelmes, előre 
definiáló korlátai közé; mindig feltételezi, hogy még a legbizarrabbnak 
tűnő ötlettel, vagy hozzáférhetetlennek minősített kifejezési formában is 
közölni akar valamit a művész. Ugyanakkor Perneczky nem viszolyog a 
véleményformálástól sem, ha tapasztalata alapján valamely művész „az 
örvénylő mélyre süllyed a konformizmus, a siker langymeleg fürdőjé-
ben”, mint ezt például Bemard Buffet-ről megállapítja. 

A Pávakert lapozgatása közben a legizgalmasabbnak az látszik, hogy 
milyen képet fest Perneczky a legújabb művészetről. Rövid időn belül 
kellett benyomásait felszívnia, összefüggő képpé rendeznie és a lehetősé-
gekhez mérten értékelnie. Ez utóbbit megnehezíthette az a tudat is, hogy 
beszámolója, amely a határokon túli művészet felfedezése felé nyit némi 
rést, mint várva várt kinyilatkoztatás ellenkező előjelű dogmává mereve-
dő nyomatékot kap az egyéni véleménynyilvánítást kevéssé ismerő hazai 
képzőművészet kritikai gyakorlatában. 

Perneczky viszont kétségkívül egyéni véleményt akar hallatni. Alap-
hangja a modem művészettel szembeni személyes elkötelezettség, amely 
szokatlan és mindenképpen dicséretes, még akkor is, ha ebből az új szinte 
erőszakos terjesztésének néha túlzott óhaja is fakad. Ezért megbocsátható, 
ha Párizst modern épületekkel szeretné felfrissíteni, ahol az egyedül fi-
gyelemreméltó épület az UNESCO palota, amely valójában nem is fran-
cia, hanem kétszeresen idegen test a múltat idéző utcasorok és épületek 
között. Párizs megöregedett, megrokkant, emlékezete kihagy, elfelejtette 
avantgarde múltját, ahogy ezt Perneczky a francia polgári társadalom 
szemére veti, nem hajlandó a régit, a megszokottat a merésszel, az újjal 
felváltani, csökönyösen ragaszkodó és korlátolt, de természetesen nem 
esztétikai, hanem spekuláló anyagi szándékoktól indíttatva. De járt-e 
Perneczky a külvárosokon túli új negyedekben a toronyházak, vakolatlan 
betonfalak lakókolosszusai, a szegletes formák, az unalomig ismételt 
funkcionális díszítőelemek között? Ha Párizsban nem is, máshol biztosan. 
Így ismerheti őket. Tudhatja, hogy közöttük művészeti alkotásnak nevez-
hető épületeket csak ritka, kivételes alkalmakkor lehet találni. Tudhatja 
azt is, hogy a történelmi múltú városokat ma már inkább védeni, semmint 
átépíteni kellene. Még akkor is, ha a hagyománytisztelet álarca mögött a 
burzsoázia pénzéhsége rejtőzködik is. 

Kétségtelen, hogy Perneczky közvetlen és mély élményre támaszkodó 
elemzései a tanulmánykötet elvitathatatlanul legmegragadóbb és legmeg-
győzőbb fejezetei. Anyagstruktúráiban a tárgyakba zárt múltat és népi 
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világot élesztgető festő, Antonio Tapies nagyméretű képe az amszterdami 
Stedelijk Múzeumban például szinte személyes ismerősévé lett: 

Műfaja szerint kép, anyagát tekintve azonban vakolat. Magassága 
csaknem három méter, szélessége is közel jár a két méterhez. Súlya felbe-
csülhetetlen, hiszen a homokos anyagú „festmény” falvastagsága jó 
arasznyi... Egyenletes gyöngyházfényű csillogással kezdődik el a vakolat-
felület a magasban, és monoton egyformasággal terjed lefelé, amíg csak a 
kertnél véget nem ér. Motívum, ábra vagy más rajzolat nem tagolja ezt a 
felületet, csupán alul húzódik egy mély, párkányszerű árok. Mikor először 
találkoztam ezzel a művel, semmit, de igazán semmit sem tudtam kezdeni 
vele. Csupán annyi volt világos előttem, hogy nagy és súlyos és fal. Ké-
sőbb azonban megszoktam és megszerettem Tapies furcsa alkotását. Eb-
ből a falból a mediterrán falvak napszítta öregsége árad, monoton szürke-
sége is rangot, méltóságot sejtetett. Komor, spanyolosán sötét monumen-
talitása mellett a múzeum válogatott színorgiái parvenű karneválnak tet-
szettek. Jó volt ezt a szürkeséget a civilizált Amszterdamban tudni, kicsit 
követjeként a délibb, melegebb klímának, az agrárkodó falu igazi színeit 
ismerő népeknek. A teremben volt néhány pihenő karosszék, ott szoktam 
élvezni Tapies társaságát. A szürke falhoz annyira hozzászoktam, hogy 
egy idő múlva már a képnek háttal ülve is éreztem a spanyol földek isme-
retlenül is ismerős klímáját. 

Az elsődleges élményből bontakozik ki a gondolatsor, mely az iskola 
teljes megértéséig vezet, amelyik a zsákvászonban, a vakolatban, az ere-
zett, öreg fatörzsekben, amit csak itt-ott változtat meg a festői önkény, 
századok örökségét zárja. Ugyanilyen megértéssel fordul Perneczky Yves 
Klein anilinkék meteorjai vagy az aranylemez háttérre erősített nagy kék 
férfitorzója felé is, amelyekben viszont a jövő, a kozmikus ember míto-
szát véli felismerni. Egy olyan művészetet, mely a tárgynak ismét megad-
ta ideológiai szerepét, elidegenítésével ismét művészetté emelve a közön-
séges használati cikkek sorából. Perneczky elkalandozó, a tanulmányban 
többször is felbukkanó Klein portréjának hátteréből sem hiányzik az él-
mény: Perneczky találkozása Yves Klein apjával, a perzsa miniatúrák 
világának stílusába zárkózó Fred Kleinnel a Pávakert emlékezetes vacso-
ráján, amikor Perneczky a kék szalvétákat szétteregette és színük dekora-
tív lehetőségeire hívta fel a figyelmet, önkéntelenül is felidézve az apában 
fiatalon elhunyt fia emlékét, aki kigúnyolta és messze túlszárnyalta őt. 
Talán ennek a bűntudatnak tudható be, hogy Perneczky Yves Kleinről, 
még hírhedt túlkapásairól is megértéssel, elismeréssel, sőt néha a prófé-
táknak kijáró tisztelettel szól. 
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Ez annál is meglepőbb, mert a hasonszőrűek között nem mindenki jár 
ilyen jól. A támadás nem sokáig várat magára. A pop art értékelésénél az 
előzmények után váratlan fronton jelentkezik. A pop art-ot sokan elutasít-
ják. Valóban, nem is lehet elvárni a sörösüvegek, paradicsomleves kon-
zervek vagy a felnagyítást mímelő képregénykockák feletti elragadtatott 
ujjongást. Mintahogy Yves Klein kékremázolt kődarabjai sem feltétlenül 
ébresztik fel mindenkiben a jövő ígéretét, a kozmikus embert, mégha a 
címek segítenek is a világűr felé irányítani a tévelygő nézőt. Tapies falai 
vagy szuvas ajtó- és ablakkeretei sem feltétlenül hozzák a múzeum falai 
közé mindenkinek a napszítta spanyol földek illatát. A Pávakert utasának 
úgy tűnik, a múlt vagy a távoli országok nosztalgiája és a jövő technoló-
giai nagyszerűségének ígérete szalonképes. De mit keresnek mellette a 
művészetben pállott lepedők gombóccá gyúrt csomói, avas kölnivizek 
rózsaszínédességű foltjaival a romos padlás és a sötét pince elgondolkoz-
tatóan furcsa zugaiból? Elnyűtt, elhasznált tárgyak, jelentéktelenek, min-
dennapiak, a háztartások figyelmet nem érdemlő kellékei? A bécsi pop 
kiállításról Perneczky csömörrel és fejfájással távozik; az amszterdami 
második vizit sem változtatja meg lényegében korábbi véleményét. 
Ugyanakkor jobban tudja, mint a pop art-ot tisztes távolból figyelő sok 
más jólértesült ismertetője, hogy az összehordott lom és kacat nem felhá-
borodást akar kiváltani a polgári kebelből, nem harcos új dada, hanem 
mint írja édeskés, mindent elöntő puhaság és langyos iszony, a művész és 
a fogyasztótársadalom kibékülése. A mustárosvirsli az új aranyborjú, amit 
mindenki körültáncolhat és még csak szent áhítat sem kell a ceremóniá-
hoz. 

Perneczky azt is helyesen állapítja meg, hogy miért Amerikából szár-
mazott át Európába és ott miért Hollandiát, Angliát és Nyugat-
Németországot hódította meg elsőnek. A magasfokú anyagi kultúra ter-
melte ki, a gépesítés plusz elektromosságnak nyugati, sikerültebb változa-
ta. Mégis, konklúziójában a civilizációval lépést tartani nem tudó, a mű-
anyagok és műparfümök felé visszalépő, azokban feloldódó ember fuldok-
lásának, elmerülő mozdulatának nevezi. A műanyagokkal szembeni el-
lenforradalom a virággyermekek gyertyafénynél kétkezi munkával előál-
lított háziszőtteseiben, primitív bőr- és fatárgyaiban már kibontakozóban 
van. De a civilizációt, az anyagi kultúrát, bármilyen sivár jövő képét is 
vetíti az elénk, nem a műanyagok ellenében, hanem azok irányában lehet 
elképzelni. Talán létrejön egy egészséges szintézis, amely a gépi tömeg-
termelés és a természetes anyagok esztétikai felsőbbrendűsége, a civilizá-
ció és a kultúra között egyensúlyt teremt. De addig is, bármilyen ellen-
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szenvesnek is tűnik, a pop art nem retrográd, nem elmerülés. Ellenkező-
leg, a szép új világ üdvharsonáit fújja, a plakátokban, a szexidolokban és 
a mosógépekben a tárgyak művészetére – legyen mégoly sekélyes és köz-
napi is –, akarja a figyelmet irányítani. 

A művészetben megjelenő tárgyat Perneczky is melegen üdvözli. Ha az 
a múltat idézi, vagy a meghódított űr előfutára. A pop művészet jelenidejű 
tárgyaitól azonban undorral fordul el. A kilyuggatott, vakolattól nehéz 
zsák vagy a kékkel lefújt rög és Andy Warhol konzervdobozai között ter-
mészetesen lényegbevágó különbség van. Az előbbiekben már 
bennefoglaltatik a művészi fantázia és alkotóerő, míg az utóbbit, igaz, 
hogy a festő aláírása nélkül, minden élelmiszerkereskedésben meg lehet 
találni. Perneczky az objetnek Tapies és Yves Klein között egy hosszabb 
elmefuttatást is szentel. A művészet az átlényegített tárgy elidegenítésében 
rejlik. A tárgyat a közösség hozza létre és használja, és ennélfogva nem a 
rendkívülit vagy a stílusosat látja a tárgyban, hanem a szükségszerűt, a 
megszokottat A tárgyban információk rejlenek, de ezeket eleve ismerik. A 
tárgy művészi értékké csak akkor válik, ha ezek az információk is értékké 
lesznek, amikor a tárgy és a szemlélő között már bizonyos távolság ala-
kult ki... A művészet polgári korszakában született meg az a tudatos mű-
vészetszemlélet, amely az elidegenítő távolságot nem csupán az időtől 
várja, hanem a kortárs alkotóművészek stílusformáló tehetségétől, a tárgy 
szándékosan stilizált megjelenésétől. A művészi értékű tárgyból a polgári 
közönségnek ez az igénye formált tudatosan stilizált művészi teljesít-
ményt ... A polgári művészet egyre inkább el is tekintett a művészet tárgyi 
rendeltetésétől és megelégedett azzal, hogy a festmény független és izo-
lált funkciójú feljegyzése legyen a tehetséges egyén gondolatainak. 

Kétségtelen, hogy a modern művészet a tárgyak hagyományos szimbo-
lizmusát elvetette és ezzel még ha művét kommunikációs eszköznek is 
szánja, a közönség akaratlan kizárásával folytonos önmagyarázásra szo-
rul. Még a stilizált tárgy sem tud önmagában a közlés egyértelmű eszköze 
lenni, bár mint Picasso „elrontott” gitárja példázza, kivételes esetben le-
hetséges a hagyományos szimbólumrendszer és a művészi elvonatkozta-
tás között az érthető, de ugyanakkor már kifejező eszközzé minősített 
tárgy tökéletes egyensúlyát megtalálni. 

Így viszont, ha Perneczky azért utasítja el a pop művészetet, mert a 
tárgyat átlényegítés nélkül, egyszerűen csak kiemeléssel minősíti művé-
szetté, elfelejti, hogy ezek csak kiragadott példák, a legismertebbek, mert 
legszenzációsabbak, nem is a legjellemzőbbek az iskola egészére. Mert 
bár a műtárgyak sorozatgyártása és ennek megfelelően a tömegcikkek 
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műtárgyakká minősítése a pop art alapfelfogásának végső logikai követ-
kezménye, Warhol elmaradhatatlan paradicsomleves konzervein, egy-két 
gyűrött ruhadarabon vagy a múzeumban kiállított mosdókagylón kívül a 
pop művészet „tárgyai” éppen annak a picassói gitárnak felelnek meg, 
amit Perneczky az ideális középútnak nevez. A tárgy elidegenítése, a tá-
volság megteremtése Jasper Johns bronz sörösüvegeiben, Oldenbourg 
felfújt műanyag szendvicseiben, Lichtenstein képregényfestményeiben 
vagy a számtalan formában megjelenített, bélyegre, levelezőlapra, fény-
képnegatívra stilizált Marilyn Monroe-ban, hogy csak egy-két példát ra-
gadjunk ki, mindig megtalálható, ha ezek nem is a magasztos „művészed-
nek, hanem a közönség ízlésének állítanak mementót. 

Távol álljon tőlem, hogy a pop art rövid tündöklésének panegyricusát 
énekeljem meg könyvismertetés ürügyén. Kiegészítés lenne csupán ez a 
néhány megjegyzés. Perneczky észrevételeit 1965-ben vetette papírra. Túl 
korai dátum ez az európai kőrútjára induló irányzat felmérésére. 
Perneczky nem is szánta annak. Sajnálatos azonban, hogy 1969-re, a kötet 
megjelenésének évére, korábbi nézeteit nem vizsgálta felül. A könyvből 
ugyanis erre vonatkozólag nem nyerünk semmiféle felvilágosítást. 

A közelmúltat, így például az ötvenes évek egyik legérdekesebb irány-
zatát, a tasizmusnak vagy informelnek is nevezett absztrakt expresszio-
nizmust Perneczky már összetettebb szemlélettel vizsgálja. Egyaránt tá-
maszkodik a tanulmányok és monográfiák megállapításaira és a holland 
múzeumokban nyert személyes tapasztalataira. Ezekből építi fel Tobey, 
Mathieu és Jackson Pollock művészportréit. További árnyalást nyújt a 
Perneczkynél mindig kéznél levő művészetfilozófia és szociológia is, ami 
viszont néha ugyanolyan üresen csengő kitételekre csábítja az informel 
ellenforradalmiságáról vagy forradalmiságáról, mint amiket pár bekezdés-
sel előbb a nyugati kritikusok írásaiban elítél. 

Az irányzat legkiemelkedőbb egyéniségét és Perneczky külföldi útjá-
nak talán legnagyobb élményét Jackson Pollock nyújtja. Művészi fejlődé-
sének, felfogásának és festői technikájának a szűkreszabott tanulmánykö-
tetnek majdnem egy teljes fejezetét szenteli. Amint Perneczky pontról 
pontra kimutatja, Pollock festészete valóban igazolja a gyökértelenség 
mítoszteremtő vágyának tragikus lehetetlenségét: a szürrealisták áramla-
tával sodródva Pollock többször megkísérelte a tudatalattiba Miró és Pi-
casso formanyelvén az indián és mexikói mitológia ősszörnyeit, isteneit 
és totemoszlopait behelyettesíteni. Ezek a képei erőltetettek, címei kere-
settek, a tudatalattira utalás minden meggyőzőerőt nélkülöz. Pollock Kali-
forniában és Arizonában töltött évei nem jelenthettek természetes, örö-
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költ, vérébeivódott indián hagyományt, még ha későbbi festményeinek 
technikája az indián homokfestészet módszerére emlékeztet is. Mint 
Perneczky írja: Nem rajta, hanem Amerikán múlt, hogy ez a mű, mint mi-
tikus szimbólum lehetetlen volt. Amerikának nem volt sem mítosza, sem 
pedig mitikus figurái. Minden figura, amit Pollock festett, csak csinál-
mány maradt, Jung tanítására emlékeztető „archetípus” nosztalgia. Szür-
realista korszaka ezen a külső körülményen bukott meg. 

Megmaradt azonban kígyózó festékvonalainak és szeszélyes foltjainak 
dinamizmusa. Ez festészetében már kezdettől fogva kísértett, még külö-
nös barokk ruharedő tanulmányaiban is, ahol minden árnyékolás elveszik 
a vonalak kavarodásában, amelyek kifejezőereje a formákat sohasem en-
gedi a síkból kitörni. Ez a dinamika szorítja ki vásznairól a mitikus ele-
meket. Pollock mintha mélyebbre ásott volna le, mint minden szürrealista 
elődje. Nem a tudatalatti formákban, hanem az ösztönös mozdulatokban 
kereste a kifejezőerő lényegét, az elsődleges teremtőimpulzust. Módszere, 
a földreterített vászon és a vászon közepén és körül festéket dobáló, 
fröcskölő és kenő megszállott festő, legenda lett. Kevésbeszédű volt, 
mégis gyakran idézik, mert szavain keresztül lehet eljutni a félreértelme-
zésekre tág lehetőséget nyújtó munkásságának megértéséig. 

Néha úgy tűnik azonban, hogy mégsem idézik eleget. Így teremtik meg 
most a kritikusok az amerikai mítoszt, amikor Pollock festészetében 
Amerikát vélik felfedezni és azt amerikai festészetnek feltüntetni. Tanul-
mányában Perneczky is átveszi ezt a nézetet: Helytelen lenne azt monda-
ni, hogy ezzel a harmadik stílusával magára talált. Amerikát sikerült meg-
találnia és megfogalmaznia a képzőművészet lehetséges eszközeivel, egy 
számára adott történelmi pillanatban – írja. Amerika dinamizmusát, a 
cselekvés mindenek felett való elsőbbségét? Lehetséges. De Pollock so-
hasem törekedett „az egyetemes amerikai” kifejezésére, bármi legyen is 
az, mint ahogy ez egy 1944-ben kibocsátott kérdőívére adott válaszaiból 
kitűnik: A különálló amerikai festészet elmélete, ami a harmincas években 
itt olyan közkedveltségnek örvendett, ugyanolyan abszurdnak tűnik fel 
nekem, mint a pusztán csak amerikai matematika és fizika megteremtése 
... Más szempontból nézve ez a probléma valójában nem is létezik, és ha 
létezne is, megoldódna önmagától. Az amerikai az amerikai, és festészetét 
ez a tény természetszerűleg befolyásolja, ha akarja, ha nem. De a jelenle-
gi festészet alapvető problémái minden országtól függetlenek. Legyen 
tehát szabad abban hinnünk, hogy a nyilvánvaló lehetőségek keretein be-
lül Pollock önmagát találta meg teljesen egyéni kifejezési formájában. 
Igazolásunkra siethet az a tény is, hogy Pollock Pacifikus iskoláját, amely 
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valóban az első fontos független amerikai irányzat, azóta már több, szin-
tén amerikai iskola követte nyomon, merőben más célkitűzésekkel és stí-
lussal. A modern művészet a művészekre kényszerítette a magányosságot, 
mint Perneczky siet is ezt (kifejteni, ne várjuk, sőt követeljük tőlük a 
„nemzeti lelkialkat” kifejezését. 

Perneczky hollandiai és párizsi útján rövid idő alatt minél nagyobb ho-
rizontot kísérelt meg áttekinteni. Nevek hiányozhatnak a tanulmányból, 
de százegynéhány oldalon neveket nem is szabad követelni. Szinte min-
den fontosabb új irányzatra kitekint, mint például az optikai művészetre 
is, divatbakerülésével majdnem egyidőben. Utolsó fejezetében pedig 
olyan területen mozog, ahova csak az utóbbi években nyílt parányi rése-
ken lehet besurranni, a modern, főleg konstruktivista irányzatok Oroszor-
szágába. 1966-ban járt a Szovjetunióban és megtekintette Kuzma Petrov-
Vodkin kiállítását a Tretyakov képtárban. A téma már megengedett, vagy 
talán csak eltűrt, de veszélyes. Óhatatlanul a harmincas évek vérfürdőihez 
vezet, amiből a szocialista realizmus nőtt ki, eltemetve a tízes és húszas 
évek forradalmi művészetét. Most kerülnek elő a halottnak vélt festők és 
jutnak nyilvánosságra a raktárak mélyére rejtett képek, amelyek ismétel-
ten meggyőznek arról, hogy a századeleji megújulásban az oroszoknak is 
döntő szerepük volt. 

A Pávakertnek egyetlen fogyatékossága van: túlságosan rövid. A ta-
nulmányút is rövid volt, a mindennapi teendők is bizonyosan vádolhatok, 
hogy az élményt izgalmas, folytonosan vitára ingerlő, elismerést kiváltó 
gondolatfoszlányok szövedékévé aprózták fel. Perneczky felvillant ötlete-
ket, elindít gondolatmeneteket, amelyek újszerűségükkel fogva tartanak, 
hogy még kiteljesedésük előtt eltűnjenek az újabb kérdések tömegében. 
Az ok kutatása meddő szófecsérlés. Helyette álljon itt a sürgető várakozás 
a Pávakert új, hosszabb, bőségesen illusztrált és önálló kötetben megjele-
nő kiadására.70 

 
 
 

                                                           
70 Már a cikk kézhez vétele után értesültünk, hogy Perneczky Géza 1970 végén megkez-

dett külföldi útjáról nem tért vissza Magyarországra és a végleges kinnmaradás szán-
dékával Nyugat-Németországban telepedett le, s így könyvének új kiadására aligha 
kerülhet sor. (A Szerk.) 
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ALBERT PÁL 
Hernádi és akiknek nem kell71 

Hernádi Gyula: Sirokkó, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1969, 196 
lap. 
 
Hernádi Gyulának az elmúlt tíz év során, 1959-es beköszöntő kötete, a 
Deszkakolostor óta ritkán volt jó sajtója Magyarországon, ide értve nem-
csak a hivatalost, a nyomtatottat, hanem a maga értékrendszerét, olykor 
ellen-hierarchiáját javasló suttogottat is. Műveit gyakorta ideológiai jel-
szavak alapján bírálták; de az esztétikai, ízlésbéli kifogás még általáno-
sabb volt. A politizáló, a konzervatív dohogó vagy a szakmai 
vállonveregető kritikus némely jelzőjének azonossága – különcködő a 
stílus és a szerkesztés, nehezen követhető a mondandó, „embertelen” az 
ábrázolt világ, erőszakosan kísérletező az író – arra vallott, hogy Hernádi 
a szokásosnál szélesebb, az elmékben nem is mindig tudatosított ellenál-
lásba ütközött, kényelmetlen jelenség volt, zavart. Jellemző erre a maga-
tartásra az is, ahogy a Jancsó- filmek forgatókönyv-íróját és társ-szerzőjét 
igyekezett véleményeiben mellőzni: ami kettejükre volt érvényes (a nagy 
politikai-etikai problémák feszegetése, a történelmi kiszolgáltatottság, 
tehetetlenség ábrázolása, az ideológiák és ellen-ideológiák nevében elkö-
vetett embertelenség leleplezése, a kíméletlenség, szadista megalázás jel-
képes határ-eseteinek feltárása), azt egyedül a filmrendező számlájára 
írta; ami viszont az együttműködésben is megkülönböztette őket, a for-
mákra érzékeny, légies és jupiteri balettmestert a sebezhetőbb, szorongá-
sosabb, magáról görcsösen, de nyíltabban valló s talán romantikusabb írói 
alkattól, annak elemzését általában elhanyagolta. 

Nagy port vert föl, komoly ellenállásba ütközött Hernádi Gyula Sirok-
kó című regénye is, amelynek kapcsán talán föltehetjük a kérdést: mi nem 
tetszik sokaknak az íróban? Az olvasó képzeletére is támaszkodó, úgy-
mond: „nehezebben érthető” történet, az általánosan megfogalmazott, de 
megannyi esetre alkalmazható mondandó, vagy valami más: újra törő 
stílus, új irodalmi szemléletet feltételező új technika? 

Nem állítanánk persze, hogy a Sirokkóba belekezdvén tüstént maga-
biztos otthonossággal mozog az olvasó; néhány betájoló történelmi in-
formációt csak a könyv vége felé kapunk meg; a körülmények ismereté-
ben azonban már az első olvasás közben elég világosan rajzolódnak ki a 

                                                           
71 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 3. számában. 
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történet körvonalai. A történelmi esemény, amelyhez a Sirokkó mintegy 
előzményként kapcsolódik: az a merénylet, amelyet 1934 októberében 
Sándor szerb király és Barthou francia külügyminiszter ellen követtek el 
Marseille-ben, a macedón terroristákkal karöltve, a horvát nacionalista-
fasiszta szervezet tagjai, az usztasák, akiknek az akkori magyar kormány 
hallgatólagos beleegyezésével kiképző-táboruk működött Dél-
Magyarországon, Jankapusztán is. Ennek, a merényletet végrehajtó uszta-
sa-különítménynek volt vagy inkább: lehetett volna vezetője Hernádi re-
gényének hőse, Lázár Marko; s az ő lelki felkészítésének, „preparálásá-
nak”, pszichológiai „manipulálásának” története, az ő egyre inkább el-
uralkodó szorongó félelmének, beteges gyanakvásának rajza a Sirokkó72 

A gyanakvás és a félelem már a történet kezdetén ott dolgozik Lázár-
ban, amikor a magyarországi kiképző-táborba megérkezik, mert sejtheti, a 
csinnadrattás fogadtatás után felettesei sommásan hogyan végeztetik ki a 
vele egy repülőn jött társait. A várakozás, a bizonytalanság, feladatának-
küldetésének titka csak még tovább őrli, amikor az usztasák vezetője, 
Ante, minden magyarázat nélkül, több hónapos „pihenőre” küldi: előbb 
egy távoli tanyára, majd egy kisvárosi, erődítményként védett házba. El-
szigeteltségében, magányában zaklató kényszerképzetei egyre inkább 
hatalmukba kerítik. Egyaránt retteg a szerb titkosszolgálat embereitől és 
saját, nem kevésbé kíméletlen, de még kiszámíthatatlanabb fegyvertársai-
tól; kísértően gomolyognak benne ifjúkorának szorongásos emlékei is, a 
Nis-i kastélyba bezárkózó, szobájában berendezett tyúkfarmjából táplál-
kozó, őrült György hercegé például, aki mellett hajdan testőrként szolgált; 
jogos gyanakvásában vagy üldözési mániájában vádolja, megkínozza, 
lemészárolja a hozzá közeledőket, a védelmére vagy talán felügyeletére 
küldött szolgálókat éppúgy, mint a Szervezet által fölbérelt szeretőket; a 
megmérgezéstől félvén, mint egykori gazdája, maga is tyúkfarmot rendez 
be a kisvárosi házban; s végül, a patologikus rettegés hatására meg a féle-
lem-szülte őrült erőszak gyakorlása közben azzá lesz, aminek lassú „pre-
parálásukkal” felettesei szánták: akaratgyenge báb, egyéniségétől meg-
fosztott eszköz, aki a veszélyes megbízást megkönnyebbülésként fogadja 
... 

A könyv végére tehát „összeáll” a történet, amelynek rejtélye, immár 
valamennyi elem birtokában, alig megfejthetetlenebb, mint nem egy, biz-
                                                           
72 A regényből film készült Jacques Charrier francia filmszínész produkciójában. A ren-

dező Jancsó Miklós volt és a filmben magyar és francia színészek játszottak. 1969-
ben mutatták be Velencében Sirocco d'hiver címen. Néhány hét múlva Magyarorszá-
gon, tavaly pedig Franciaországban mutatták be. Nem volt sikere. (A szerk.) 
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tos kényelemmel megközelített „klasszikus” regényé. S érti a figyelmes 
olvasó a kettős – lélektani és társadalmi – mondandót is: a félelem, a gya-
nakvás, a hisztérikus erőszak pszichológiáját, egyéni és közösségi vetü-
letben egyaránt. A megfogalmazás, a hangsúlyozás módszerében – a le-
meztelenített magatartást, „határhelyzeteket” felmutató parabolában, a 
modellszerű ábrázolásban – persze van valami új, bár világszerte jóideje 
sokan s már a honban is néhányan művelik. De Hernádi, aki rendkívül 
tudatos s a tudatosságot végre nem szégyenlő író, módszeréről maga is 
tájékoztatja közönségét. Egy emlékezetes nyilatkozatában (az Élet és Iro-
dalomban) elmondta például, korunk történelmi tapasztalatai és a filmes 
szemlélet hogyan vezették el a „határhelyzetek” feltárásához: „A mi tör-
ténelmünkben különösen dominánsak, századunk emberének pedig álta-
lában is sajátos módon köznapivá vált alapélményei a kiélezett, végletes 
határhelyzetek. A film pedig, amelynek természeténél fogva fokozottan 
tömörnek és érdekesnek kell lennie, nem nélkülözheti az ilyen szituáció-
kat, amelyekben legpőrébben mutatkoznak meg az emberi jellemek, 
helytállás és árulás, lázadás és megalkuvás példái”; a „modellezésről”, 
erről a korba ágyazott és transzhisztórikus, valóságból táplálkozó és 
absztrakt-allegórikus módszerről pedig ugyanott így szólt: „A modern 
próza általában arra törekszik, hogy a részletezően leíró ábrákat lényegi 
elemeikre korlátozott modellekké alakítsa át, igyekszik tehát megtakaríta-
ni minden felesleges magyarázkodást, az alak és a cselekvés előzményei-
nek aprólékos bemutatását. A modellszerű ábrázolás kivonja az ábrázolt 
alakot az olvasó totális ellenőrzése alól, kiemeli életrajzából, s ezzel az 
eljárással – amíg az megszokottá nem válik –, többeket talán fel is bosz-
szant. Cserében viszont nemcsak az irodalmi alak nyer nagyobb autonó-
miát, hanem az olvasó képzelete is nagyobb mozgásteret kap a részletező 
lehatárolás akadályainak eltávolítása, a behelyettesíthetőség élményének 
felkeltése révén”. A Sirokkóban felállított konkrét-absztrakt modell így 
mutatja be általános érvénnyel megannyi újkori politikai terrorszervezet 
működését: az egyén kíméletlen alárendelését az „ügynek”; az áldozat 
vagy bajtárs cinikus, lelki-fizikai manipulálását; az „agymosást”, a „pre-
parálást”, a szeszélyes és abszurd vallató módszereket; a mozgalom hőse-
inek „fabrikálását” és a saját sorokat ritkító, a leghűségesebbeket rágal-
mazó öncsonkítást; a fegyelemhez, ideológiai megszállottsághoz nélkü-
lözhetetlen gyanakvást. Néhány betét, idézet, „kollázs”, apró megjegyzés 
viszont (újságcikk Italo Balbo látogatásáról, Zogu albán királyról, Matus-
ka Szilveszterről) közvetlenül a korba, a provinciális, középeurópai fa-
sizmus légkörébe is elhelyezi a történetet; egy pillanatra távlatot nyit a 
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sztálinizmus gyakorlatára is (beszélgetés lehallgatása beépített hangszóró 
segítségével; helyiek alkalmazása az idegenben, idegen érdekért dolgozó 
Szervezetben: „mi jobban ismerjük a magyar körülményeket, adottságo-
kat...”); vagy – mint például egy tyukászati szakkönyv döbbenetes ke-
gyetlenségű, de szárazon pontos bekezdései – Auschwitz krematóriumai-
nak árnyékát vetik előre ... 

A Sirokkónak tehát aligha tartalma vagy „mondandója” az, ami még a 
jóhiszemű közönség idegenkedését is fölkeltheti. Hernádi, ha botránykő, 
akkor azért, mert szokatlanabb, mert nem felel meg az olvasói „elvárá-
soknak”. „A művészetben a mást, és újat elsősorban a másképpen, új mó-
don jelenti”; hangoztatta egy másik, az Új Írásnak adott nyilatkozatában 
az író. A másképpen, az új módon: a köznapitól eltérő, az „imitációt” mel-
lőző, az írás technikai aspektusait és az önmagára is irányuló nyelvet elő-
térbe helyező, „elidegenítő” közlés: az, amit az orosz formalisták „iro-
dalmiságnak” neveztek. Hernádi „irodalmiságának” botránya azért lehet 
talán még a műveinél is nagyobb súlyú: közvetlenül az irodalom lényegé-
re hívja fel a figyelmet. 

Immár kötetek fülszövegéig hagyományos a megállapítás, hogy Her-
nádi újabb művei három, egymástól jól elválasztható rétegből épülnek fel: 
tényközlő leírásokból; töredékes vagy tömör, „aszkétikus, célba fogalma-
zott”, stilizált-naturalista párbeszédekből; valamint dúsan burjánzó, gon-
dolati-érzelmi asszociációkat átfogó, hangulatilag árnyaló vagy jelentést 
kifuttató, barokkos vagy már-már szürrealista betétekből. A másképpen, 
az új módon ebben a közegben jelenik meg: részint a rétegek eredeti 
nyelvi-képi anyagában, részint pedig ezek sajátos viszonyában. 

Ami a nyelvi-képi anyagot illeti, Hernádi újítása elsősorban abban áll, 
hogy igyekszik a szépprózában is polgárjogot szerezni korunk tudomá-
nyos, mértani vagy technikai szemléletének, szóhasználatának. „Napja-
inkban a próza nyelve – műfaji nehézkességével magyarázható fáziskésé-
se miatt – hasonló választás előtt áll, mint a líráé a szürrealizmus korában. 
Szemben állunk a művi környezetünkből érkező észleleteknek rohamosan 
növekvő tömegével, melyeket az élőbeszédhez közelálló fogalmazásmód 
– szokványosán antropomorfizáló szintetikus képrendszerével – nem tud 
befogadni. A modern próza válasza erre a kihívásra vagy a fegyverletétel 
(...), vagy pedig új, alkalmazható – első látásra olykor stilizáltnak tetsző – 
eszközöknek a kikísérletezése” – mondja ismét a minden skoliasztáénál 
pontosabb interjú-szöveg. Hernádi leírásaiban ezért szaporodnak el a mér-
tani, építészeti, „kubista” fogalmak, egyenesek, görbék, síkok, mezők, 
terek, lapok, élek, szögek, struktúrák, („a fény pálcikái”, „a nap átlói”, 
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„a délután széterezett mintái”, „a szél szálai”, „a lefelé építkező szél 
lejtői”, „a csend szemcséi” stb.); ezért látja gépezetként, csőrendszerként, 
technikai konstrukcióként a biológiai valóságot, az emberi testet („szét-
nyitható arc”, „az arc mikroszkopikus vályúi”, „az alkohol bevezeti vé-
konyka készülékeit az arcába” stb.); de részben ez a nyelvezet az, ame-
lyen determinista szemléletét, a konstruktív kényszert s általában nagy 
témáját: a törvényszerű kiszolgáltatottságot a legjobban tudja megfogal-
mazni („a kiterjedés kötelező többirányúsága”, „színes fényképek kelet-
keznek; elmozdíthatatlanok, egymásba vannak csavarozva”, „kötelező 
tárgyak”, „kikezdhetetlen tárgyak”, „hegesztett erdők”, „a nyár nehezé-
kei”, „átszervezi mozdulatlanságát”, „az ablakok folyosói kemények, 
hidegek, bele vannak kényszerítve a végtelenbe”). S Hernádi „nyelvújítá-
sa”, de legalábbis stílusújítása nem éri be az egyszerű mértani-technikai 
szóhasználattal (mert egymagában ez még csak a sci-fi műfaja felé téríte-
né, mint évekkel ezelőtt Az idő és környéke címmel megjelent fantasztikus 
perc-novelláiban); a „kubista” fordulatokat jellemző absztrahálás meg a 
determinizmus, az elidegenedés életérzése jelen van mindazokban a kife-
jezésekben is, amelyek – akár konkrét képzeletünket és eufórikus meg-
szokásainkat sértve – fosztóképzős alakokkal, az egyedi partikularitását 
általánosabb, elvontabb érvényre emelő főnevesített melléknevekkel vagy 
más szóképekkel az elszemélytelenedést, a színes, pittoreszk, zsigeres 
tulajdonságoktól, ismérvektől való szabadulást vagy az azonosság és azo-
nosulás kételyét fejezik ki („megvonja magát elritkult egyensúlyától”, 
„eldobálja különös ismertetőjeleit”, „a megkülönböztethetőség jegyei 
beleesnek egymásba” stb.). Hernádi nyelv- és stílusújításának leghatáso-
sabb esetei mégis azok, amikor ezek a geometrikus vagy absztraháló ké-
pek nem külön, nem egységes széria tagjaiként jelentkeznek a szövegben, 
hanem az előadás rétegeit átszőve, stiláris kihágásként, elvegyülve, szim-
biózisra lépve a Deszkakolostor korszakából megőrzött érzékibb, líraibb, 
antropomorfikusabb (: barokkabb, romantikusabb, szürrealistább) nyelvi 
anyaggal, így jön létre az a kettős feszültségű stílus, amelynek lényegét 
egy novella- vagy kötetcíme jellemezhetné jól: „lágy determinizmus”, 
„száraz barokk”, s amelynek képeiben a szerves merevedik szervetlenbe, 
szervetlent kezd ki a szerves („elrákosodott ékezetek”, „hűvösséghez szo-
kott szervetlen arcok, pórusaik szétvirágoznak”, „a tanya mészbe mártott 
növény”; alcsoportként: élettelen anyagba mintázott élő leírása: „faragott 
kutyák”, „hímzett kutyák”), elvont értelmező jelzőként determinálja a 
konkrétat vagy fordítva („világoskék egyensúly”, „jósolhatatlan árnya-
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lat”, „tarthatatlan arany”, „a tárgyilagosság pikkelyei”, „megtéveszthe-
tetlen fehérség” stb.). 

A másképpen, az új módon mindvégig érződik Hernádi nyelv- és stí-
lusújító szándékában, és szüntelenül az irodalmi mű lényegi, sőt ezúttal 
elhatározott irodalmiságára hívja fel a figyelmet. Hasonló célzatosság 
jellemzi a Sirokkó nagyobb szintagmatikus egységeit s ezek egymáshoz 
való viszonyát: a regény előadásmódját és szerkezetét is. Megintcsak az 
orosz formalistákra és nevezetesen Tomasevszkijre hivatkozva: egy pró-
zai műben megkülönböztethetnénk mesét, történetet (azt, ami a valóság-
ban történt, a valósághitelű fikcióban történik) és előadásmódot (azt, aho-
gyan a szerző megismerteti velünk a történetet); s e kettőt nagyjából úgy 
állíthatnánk szembe, mint a klasszikus Retorika az inventiót és a 
dispositiót. Föltételezvén, hogy manapság a szerzői jelenlétet, a máskép-
pen, az új módon szándékát, az irodalmiságot az előadásmódra helyezett 
hangsúly, a dispositióra irányított figyelem valósítja meg leginkább, kér-
dezhetjük: hogyan prezentálja történetét Hernádi, hogyan szerkeszti regé-
nyét? 

A Sirokkó közismert, hármas (s funkció szerint: kettős) rétegeződésére 
már utaltunk; most csak azt vizsgálnánk: a történetből, a meséből mi jut 
az egyik s mi a másik szériába? 

Az egyik réteg a cselekményé: a tényközlő leírásoké és az eseményt 
előre vivő vagy a már megtörtént változást jelző párbeszédeké. Hernádi itt 
a lemeztelenített, pszichológiai vagy egyéb értelmezéstől tartózkodó köz-
lést választja: a jelen idejű, mintegy „színpadi” ábrázolást, kevés magya-
rázattal, közvetlen információval. A mozdulatok, tettek éppoly magukban 
valók, holdudvar nélküliek, mint a „behaviorista” irodalomban, a színpadi 
utasításokban; a párbeszédek pedig tömörek, gyorsak, szűkszavúságuk-
ban, performatív célzatosságukban, kihívó banalitásukban rejtélyesek, 
kissé úgy, mint Jancsó filmjeiben. De a várakozás, a „suspense” légkörét 
éppen ezzel kelti fel ez a réteg: a történet megértéséhez szükséges kérdé-
seket, egy francia irodalomtudós kifejezésével: a code herméneutique, a 
„hermeneutikus kód” kérdéseit (ki kicsoda? mikor, hol vagyunk? mi lehet 
a történelmi, földrajzi referencia? miért Lázár furcsa, patologikus viselke-
dése? s egyáltalában: mi az események jelentése?) itt teszi fel magának és 
olvasójának az író, de végül, a tényszerű leírásokkal is, mindvégig enig-
matikusan keveset közöl. 

Az útbaigazító jeleket, akár „bűnjeleket” a másik, a barokkosán zsú-
folt, asszociációkkal terhes rétegből, a végtelenül bővíthető, katalizálható, 
konnotációkban gazdag szériából kell vagy kellene tehát kiolvasnunk. S a 
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létezésről, a létezés jellegéről és lehetőségeiről fölkínált sorozatok való-
ban sok mindent, szinte túlságosan is sokat tartalmaznak: légkört idéző, 
hangulati képeket, eltorzult emlékeket, emlék-morzsákat, álmokat, bizán-
ci lázálmokat, kényszerképzeteket, érzéki fantazmákat – hol a szereplők 
tudatához kapcsolva, hol a történéssel azonosuló írói kommentárként, 
képzeleti kifuttatásként; ám ha az imént a túlságosan kevés volt enigmati-
kus, itt a túlságosan sok lesz az: a bőség zavara, a jelentésre váró néma 
tárgyilagosság rejtélyére adott sokértelmű, fogalmilag-hangulatilag sokfe-
lé ágazó válasz. 

Hernádi mintha csak a Folyosók óta vonzódnék a „tudathasadásos” 
szerkesztéshez; ám annak csupán egyszer megbillenő szerkezetét most 
szakadatlan hullámzással helyettesíti. Rétegei úgy váltakoznak, mint a 
szicíliai fagylalté, a „cassata”-é; az egyik szériát egyre félbe szakítja a 
másik: a leírót, lencseként, magnetofonként regisztrálót a hangulatilag 
értelmező-kibontó, az eseményest, a patologikus eset vagy bűnügy izgal-
mát fölkeltőt a részleges magyarázattal is késleltető, a horizontálisan ol-
vasandót a vertikális társításokat, áthallásokat, átkötéseket kínáló. A ket-
tős széria jelenléte persze talán minden elbeszélő mű sajátossága; Hernádi 
irodalmisága (eredetisége, szokatlansága, újmódisága) a rendkívül éles 
szétválasztásban, a forma-modell tiszta felmutatásában áll. S további 
ügyessége esetleg abban, ahogy a két széria funkcióját néha mégis egy-
másba átjátssza (kissé analogikus módon a „száraz” és a „barokk” nyelvi 
anyag összefonódásához), azoknak kereteit áthágja: ahogy olykor a 
szcenikus megjelenítés lesz mégis a magyarázat, a narráció, a betét pedig 
a tettenérhető bűnjelre váró enigmatikus közlés. S hogy ez a hangsúlyo-
zott irodalmiság mégsem üresjárat, formai gyakorlat csupán: Hernádi írói 
igényességének legjobb bizonyítéka: mert mi lehet megfelelőbb forma a 
patologikus lélek és egy fenyegető kor rajzához, mint a kettős irrealitást 
sugalló, kettős bizonytalansággal, a túl kevés és a túl sok alattomos rejté-
lyével teli, hol légszomjas hiányt, ráción, pszichológián inneni tárgyi ri-
degséget, hol zavaróan sok perspektívát, eldolgozatlan szálat, fantazma-
burjánzást kínáló, szüntelenül máshova utaló, szüntelenül megbillenő 
szerkezet... 

Hinnők tehát, hogy Hernádi Gyula elsősorban azért nem kell néme-
lyeknek, mert az irodalmiságra kevésbé érzékeny magyar prózában szo-
katlan jelenség; mert tudatosságával, formai tervével zavarba hozza azo-
kat, akik barkácsoló-absztraháló jellegét szégyenlősen tagadva, biológiai 
ösztönösségű, természeti képződménynek tartják az irodalmat. Mindez 
persze nem jelenti azt, hogy az egyik vagy másik kritikai iskola, a saját 
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vagy az író felkínálta játékszabályok szerint, ne találhasson kivetni valót 
akár Hernádi előző műveiben, akár a Sirokkó-ban. A két szempontot ve-
gyítve jómagunk is eltűnődhetnénk; meddig terjedhet ez a nyelvújítás s 
egyaránt ígéretes-e mindkét változata, mert míg az oly kívánatos elvonat-
koztató szóképzés és képalkotás lehetőségei igen tágak, a közérthető mér-
tani-technikai kifejezések száma csekély, gyakori használatuk zavaró is-
métléshez vezet, gyarapításuk viszont hamar tudományoskodó tolvaj-
nyelvhez? Más megközelítésben így töprenghetnénk; elég meggyőző-e 
Lázár ámokfutásának rajza; elég árnyaltan, lépcsőzetesen érzékelteti-e az 
író a patologikus folyamatot, a lelki preparáció menetét? Zavarhatna eset-
leg a nézőpontok tetszőleges váltakozása is; hogy a betéteket nem mindig 
tudjuk valamelyik tudathoz kapcsolni; a képzettársítások hol a szemlélő 
vagy azonosuló szerzőé, hol pedig valamelyik szereplőé. S végezetül: 
nem érezzük eléggé strukturáltnak, körülhatároltnak, paradigmatikusnak a 
vég nélkül bővíthető asszociációs sorozatot; bár szeretnők hinni, hogy 
csak a magunk olvasata elégtelen, s egy másodszori, ihletettebb, átfogóbb 
emlékezetű tanulmányozás fölfedezné ennek a képi-képzeleti világnak is 
egységét, szigorú szerkezetét... S ha nem így lenne is, akkor sincs mit 
Hernádi szemére vetni, akit a szó legnemesebb értelmében „primitív” 
írónak tisztelnénk („primitívnek” úgy, mint a perspektíva törvényeit meg-
sejtő kora-reneszánsz festőt): nyelvújításában a közös használatot, a 
consensust megteremtő társakra váró kezdeményezőnek, irodalmiságá-
ban, módszerességre törő igényében pedig követőket érdemlő kísérlete-
zőnek. 
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CZIGÁNY LÓRÁNT 
A magyar irodalom bibliográfiai kézikönyve73 
Albert Tezla: Hungarian Authors, A bibliographical handbook, Harvard 
University Press, 1970. 
 
A magyar irodalomtudománynak mindezideig nem volt bibliográfiai ké-
zikönyve. Még csak olyan jellegű bibliográfiákkal sem rendelkezett, mint 
a történettudomány, bár Kozocsa Sándor heroikus munkája: a magyar 
irodalomtörténet évi bibliográfiája az utóbbi évtizedekben nagy segítséget 
nyújtott a szakembereknek. Természetesen számos magyar bibliográfia 
létezik, azonban ezek nagyrésze ismeretterjesztő kompiláció, vagy pedig 
általános bibliográfia, mely irodalmi anyagot is tartalmaz. A kutató ezen-
kívül lexikonok, könyvtárkatalógusok és kézikönyvek bibliográfiájára 
volt utalva. Az első magyarországi irodalomtörténeti bibliográfia most 
készül a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében. 

A bibliográfia Magyarországon mindig is lenézett tudományág volt. 
Ha a középkorban a filozófiát „ancilla theologiae” névvel illették, a bib-
liográfia még a filológia szolgálólánya nevet sem szolgálta meg nálunk a 
köztudatban. Pedig a filológiát sem övezi látványos dicsfény. Ennél lené-
zettebb tudományág csupán egy van: a levéltárosság. Fontos tudomány-
szociológiai adalék, hogy a levéltárosságot egyszer Szekfű Gyula védte 
meg egyik szép esszéjében. Mert az igazán nagy tudósok mind kiválóan 
képzett filológusok, és bibliográfusok voltak. Elég, ha a legnagyobb ma-
gyar irodalomtudós nevét említem: Horváth János szintéziseket készített, 
de a részletkutatásoktól sem riadt vissza. Munkái nem tartalmaznak félre-
vezető utalásokat, nem lehet „leleplezni”, hogy ez vagy az a munka elke-
rülte a figyelmét. 

Érdekes lenne egyszer esszét írni arról, hogyan függ össze a társada-
lom tekintélyelvi rétegeződése és a különféle tudományágak respektusa. 
Beható elemzéséből kitűnnék, hogy a magyarországi tudományos élet 
struktúrája az 1950–60-közötti években kedvezőtlennek bizonyult a hasz-
nos segédtudományok fejlesztésére. A korszak elején rengeteg egyetemet 
végzett filozopter kétballábaskodott az irodalom perifériáján, ekkor ala-
kultak ki olyan sztereotípusok, mint a „sokdioptriás szemüvegű filosz”, 
aki teljesen érdektelen, a 18. századi latinnyelvű értekezésekben a kötő-
szavakat számlálgatja, vagy a divatos író körül ólálkodó kékharisnya, ki 

                                                           
73 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 3. számában. 
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az író elejtett megjegyzéseiből filozófiai világképének dualizmusát cédu-
lázza. Az említett korszak vége felé pedig a világnézeti átfogóság és az 
azonnali értékítélet hirdetés igénye helyezte torz perspektívába a filológi-
ai vagy bibliográfiai kutatások jelentőségét, vagy értékét. Ekkor születtek 
az ajánló bibliográfiák, amelyek nem a kérdésre vonatkozó anyag köny-
vészetét tartalmazták, hanem egyrészt Marx, Engels, Lenin és Sztálin uta-
lásait, ha voltak az említett szerzők műveiben olyan utalások, melyeket 
bármilyen nyalkatekert módon kapcsolatba lehetett hozni a témával, más-
részt azokat a „nem polgári” szemléletű műveket, amelyeknek határozott 
mondanivalójukból az éppen akkor helyes politikai következtetést lehetett 
levonni. 

Ha a korszak elejére vonatkozó szociográfiai tényezőket akarjuk meg-
vizsgálni, elsősorban a magyar szellemi élet geográfiai kiterjedésének 
szűkösségére kell utalnunk. Igaz, hogy a vidéki egyetemeken is tudomá-
nyos munka folyt és vidéken is éltek írók, a magyar szellemi élet azonban 
mégis a pesti egyetem, az akadémia, a kávéházak világában „zajlott” Pes-
ten. Mindenki ismert mindenkit. Az egyik asztalnál Karinthy írta gyilkos 
humorú krokiját és tudta, hogy a vele szemben lévő asztalnál ülő kopasz, 
merev tarkójú úriember az ómagyar kor hangzórendszerével viaskodik 
már húsz éve s eddig egy nyúlfarknyi értekezése látott csak napvilágot. 
Másik asztalnál az Est lapok rendőrségi tudósítója rágta a körmét, mert 
egy fia gyilkosság sem történt aznap s félóra múlva lapzárta lesz. Költők, 
feltalálók, álhirlapírók, világmegváltó gondolatok apostolai éltek együtt 
ebben a közös életformában, melyet a pénztelenség, az egzisztencia hiá-
nya hozott közös nevezőre. Hogyan lehetett volna itt, mondjuk a Közép-
Duna medence régészeti bibliográfiájának kérdéseivel előhozakodni – a 
téma nevetségességét talán még a gondolat dédelgetője is azonnal látta, 
itt, ahol Rejtő Jenő kéziratrészletekkel fizette a pincért, s a mellette ülő 
úrnak határozott elképzelései voltak a gazdasági válság azonnali orvoslá-
sára. Ám az egyetemek túltermelték a kis ország szükségletét bölcsész-
doktorokban s ezek nagyrészben az utcára, illetve a kávéházakba kerültek, 
mivel a magyar társadalom mechanizmusa nem volt képes foglalkoztatni 
a „fölösleges tudományok” (Hatvany Lajos ironikus elnevezése) művelé-
sére aspirálókat, mint történt ez a nyugat-európai országokban, ahol álla-
mi alkalmazásban, vagy nagyvállalatoknál előbb-utóbb egzisztenciát ta-
láltak. E kisszerű közép-európai tudományos világnak utolsó mohikánjai 
még ma is ott üldögélnek a fogyó bécsi kávéházakban, s zsírpecsétes mel-
lényükről csak akkor sodorják le a sóskifli maradványait, ha a kopaszodó, 
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hajlotthátú főpincér erős, de megkopott hangon a „Herr Doktor Profes-
sort” kéri a telefonhoz. 

Ezalatt Nyugat-Európában a technikai civilizáció felgyorsuló fejlődése 
s a nyomtatott anyag hatványozottan fejlődő termelésének imperatívusza 
elsődlegessé tette az információ tárolás és rendszerezés kérdését. Korunk 
irdatlan információ tengerében már senki sem képes eligazodni. Könnyű 
volt a reneszánsz bőrkötényes mestereinek a klasszikusok, a művészetek 
és kortárs technológia ismeretében polihisztorkodni; szobrot faragni és 
aviatisztikai felfedezéseket tenni. Ma egy-egy szaktudományon belül bib-
liográfiák, katalógusok és szakmutatók segítségével még úgy-ahogy tájé-
kozódik a kutató. Bár Marshall McLuhan, a komputerizált információk 
korának prófétája már azt látja, hogy új technológia nélkül az információ-
özön betemeti az emberiséget, mint valami szuperhidrogénbomba sugár-
fertőzött hamuesője. A helyzet talán még nem annyira kétségbeejtő, mint 
ahogy a látnok leírja, hiszen Malthus jövendölése a népességrobbanásról 
is több mint másfél évszázaddal előzte meg korát, s csak napjainkban kö-
zeledik a beteljesedéshez. 

De nemcsak a technológiai felkészültség eredményezte, hogy a kaoti-
kus információ termelésben úgy ahogy áttekintéssel rendelkezhet a nyu-
gati kutató, hanem az is, hogy az angol, francia, német és az amerikai 
szellemi élet „geográfiai kiterjedése” sosem eredményezett olyan szűkös 
szimbiózist, mint Kelet-Európában. Senki nem tagadná, hogy Angliában, 
vagy Amerikában is vannak költők, akik egyben egyetemi tanárok, 
könyvtárosok, akik ugyanakkor regényírók, a szellemi élet sok területén 
találunk hasonló „átfedéseket”, de a szellemi élet geográfiai tágassága 
miatt ez a tünet nem eredményezett a kelet-európaihoz hasonló értékítéleti 
válságot, a geográfiai tágasság miatt nem nyomorodhatott el egyik vagy 
másik segédtudomány. 

A komputerek korában mindez egyre világosabb, hiszen a bibliográfia 
nem más, mint egy primitív, lassan működő komputer, ahol az információ 
visszaszerzése (information retrieval) körülményesebb, mint a gépi táro-
lású információk esetében. Mivel a technológiai fejlődés ma az Egyesült 
Államokban a leggyorsabb, szükségszerű, hogy az információ tárolás és 
visszaszerzésének technológiája is itt a legfejlettebb. Erről bárki percek 
alatt meggyőződhet, ha valamelyik nagy egyetem kézikönyvtárában a 
bibliográfiai részleg gazdagságát megtekinti. Az anyagi lehetőségek és a 
technológiai fejlettség olyan vállalkozások végrehajtását engedi meg, me-
lyekre ma még Kelet-Európában gondolni sem lehet, s a gazdag nyugat-
európai tőkés országok is csak lélegzet-kifulva állják a versenyt. 
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A magyar irodalom bibliográfiai kézikönyve is ennek az információ 
rendszerező technológiának köszönhető. Jelentősége persze nem rendkí-
vüli az amerikai bibliográfiai termelés perspektívájából nézve, sem mére-
teiben, sem témája miatt. Egészen más kérdés, hogy a magyar irodalom-
tudomány szempontjából viszont nagyjelentőségű, mert ez az első ilyen 
kézikönyv. Méreteiben és célkitűzéseiben kisebb vállalkozás, mint az 
angol megfelelője, J. M. Bateson négy kötetes Cambridge Bibliography 
of English Literature-)e, amely harminc éve jelent meg, s már azóta is 
testes pótkötettel gyarapodott. 

A magyar bibliográfiai kézikönyv szerzője Albert Tezla, az angol iro-
dalom tanára a Minnesotai Egyetemen. Jelen munkája a korábbi, 1964-
ben megjelent An introductory bibliography to the study of Hungárián 
Literature (Lásd ismertetésemet a Slavonic and East European Review 
44. kötetében [1966]) kiegészítése és továbbfejlesztése. Tezla professzor 
magyar származású, szülei a századforduló tömeges exodusa idején tele-
pedtek le az Újhazában, ő már ott született Indiána egyik magyar szór-
vány településén. Korábbi könyvének bevezetőjében leírja, hogy a gyer-
mekkor emlékei ott kísértettek emlékezetében; egy-egy helyi szüreti mu-
latság, a mesék világa, amelyben vitéz huszárok hadakoztak az ellenség-
gel, téli esték emléke, mikor írástudatlan apjának olvasta fel a számára 
érthetetlen nyelv végtelen szótagszámú szavait. A chicagói egyetemen 
folytatott angol irodalmi tanulmányai arról győzték meg, hogy egy nem-
zet szépirodalma előmozdítja az illető nép lelkivilágának és kultúrájának 
megértését. Az évek folyamán a magyar kultúra iránti érdeklődése csak 
nőtt, s 1955-ben nagyobb vállalkozásba kezdett, a magyar romantika kez-
detei és virágkora alkották kutatásának tárgyát. S itt kezdődtek a biblio-
gráfiai nehézségek: Tezla professzor angol irodalmi képzettségével 
ugyanúgy szeretett volna témájához anyagot gyűjteni, ahogy egy angol-
szakos kutató kezd neki valamilyen témának: a bibliográfiai segédeszkö-
zök szakszerű felhasználásával. Kezdeti nehézségei két fontos dologról 
győzték meg: egy átfogó magyar irodalmi bibliográfia szükségességéről, s 
azoknak a könyvtáraknak a feltérképezéséről, ahol magyar anyagot gyűj-
tenek az Egyesült Államokban. Ebből született meg több mint tíz év 
munkája alapján a két fontos bibliográfia: az első eligazítást nyújt a ma-
gyar irodalomra vonatkozó alapvető anyagban és legfontosabb szerzők 
műveiben. A második, a most megvizsgálandó bibliográfiai kézikönyv 
már nem egyetemi hallgatók szükségleteit van hivatva kielégíteni, hanem 
a kezdő tudományos kutató munkáját és a magyar anyagot gyűjtő egye-
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temi könyvtárak szisztematikus gyarapításához akar segédeszközt biztosí-
tani. 

Így született meg a majdnem 800 oldalas kézikönyv, mely több mint 
négy és félezer bibliográfiai adatot dolgoz fel, 162 író teljes életművét, az 
első kiadások jegyzékével és a legfontosabb és leghasználhatóbb gyűjte-
ményes kiadások és válogatások jegyzékével, az íróra vonatkozó legfon-
tosabb életrajzi és kritikai írások felsorolásával, ugyancsak megjelölve, 
melyik könyvtárban, illetve könyvtárakban találhatók meg a felsorolt 
munkák. Tartalmazza ezenkívül a kézikönyv számos függeléke a legfon-
tosabb időszaki kiadványok, a magyar irodalmi társaságok és díjak listáját 
és különféle hasznos mutatókat. A kézikönyv bevezetőjéből megtudjuk, 
hány magyarországi és külföldi szakember támogatta Tezla professzor 
munkáját, ám a bevezető azt is elárulja, hogy a tanácsadók és segítők 
munkáját maga rostálta meg, s ezzel a tudós szerénységével nemcsak a 
kézikönyv erényeit, de hibáit is magára vállalja. 

Aki valaha bajlódott bibliográfiával, nagyon jól tudja, milyen idegtépő 
és lankadatlan figyelmet kívánó munka a bibliográfiai anyag kirostálása 
és egységes formába öntése. Az annotációk elkészítése külön többezer 
munkaórát igényel, hiszen nem csak azt az anyagot kell átolvasni, ami 
bekerül végülis a bibliográfiába, hanem azt is, ami kimarad, mivel az 
anyag értékelésének ez az egyetlen módja. 

Ezek után tekintsük át a bibliográfiai kézikönyv anyagát szerkezet és 
használhatóság szempontjából. A kötet, ahogy már említettem, 162 ma-
gyar író munkásságával foglalkozik, két szekcióban. Az első 1450-től 
1945-ig terjed, a második 1945-től 1965-ig. (Az anyaggyűjtést 1965 au-
gusztus elsején zárta le a szerző.) Az első részben szerepelnek mindazok 
az írók betűrendes sorrendben, kiknek munkássága már 1945 előtt kitelje-
sedett. A második rész az újabban feltűnt írókat tartalmazza szintén betű-
rendben. A legrégibb író Janus Pannonius, a legfiatalabb Moldova 
György. A feldolgozott írók száma oly nagy, hogy nem lenne érdemes 
tallózni: kik nem kerültek be, akiknek be kellett volna és kiket lehetett 
volna még bevenni. Minden klasszikusnak számító író szerepel a biblio-
gráfiában, a többi között már nem olyan egyszerű eligazodni. Van például 
Rimay János, de nincs Szepsi Csombor Márton, Petelei István szerepel, 
de Csáth Géza nem, Mándy Iván igen, de Mészöly Miklós nem. Molnár 
Ferenc szerepel, de Lengyel Menyhért, vagy Bíró Lajos nem. A Nyugaton 
élő írók közül Aczél Tamás, Faludy György, Márai Sándor, Cs. Szabó 
László és Zilahy Lajos szerepel. Fiatalabbak már csak azért sem, mert 
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csak olyan külföldön élő írók kerültek be a szerkesztési elv alapján, kik 
külföldre távozásuk előtt jelentős műveket alkottak. 

Az írók művei felsorolása előtt egy rövidebb-hosszabb bevezetés is-
merteti az író életének legfontosabb adatait, tartalmaz egy rövid értékelést 
s végül művei idegennyelvű fordításainak felsorolását. Az életrajzok 
tényszerűek és megbízhatók, amikor Tezla professzort magyar forrásai 
nem vezették félre. A legtöbb hiba az Irodalmi Lexikonból került a bib-
liográfiába. Ez persze nem azt jelenti, hogy az Irodalmi Lexikonban hem-
zsegnek a hibák, sem pedig azt, hogy a bibliográfiai kézikönyvben túl sok 
téves adat lenne, csupán annyit jelent, hogy bizonyos tévedések kézi-
könyvről kézikönyvre vándorolnak. (Például Cs. Szabó László téves szü-
letési helye és ideje, Aczél Tamás itt is az Irodalmi Újság szerkesztője, 
stb.) Az életrajzi értékelések szűkszavúak és csak a lényegesre szorítkoz-
nak. Például Szabó Dezsőről ezt olvassuk: Politikai írásai és regényei 
nagy hatást gyakoroltak a két háború közötti fiatal értelmiségre. Célja a 
magyar társadalom megreformálása volt. Szépirodalmi munkássága erő-
sen didaktikus, stílusa gyakran frivol. A paraszt lelki tulajdonságaiban 
vélte felismerni a nemzet fenntartó erőt. Weöres Sándor: Egyik legfonto-
sabb huszadik századi magyar lírikus. A nyugat harmadik nemzedékének 
tagja. Költészete erősen szürrealista és misztikus. Sokféle költői formát és 
technikát használ. Gondolatai és érzelmi struktúrái egyedülállóak. Majd-
nem minden jelentősebb európai költő avatott fordítója. Az értékelés után 
Tezla felsorolja a tárgyalt író műveinek idegen nyelvű fordításait. Ezt az 
eljárást erősen kifogásolhatónak érezzük, több okból. Bibliográfiában 
ilyen mondatoknak, mint például, amit Kölcseyről találunk: Néhány ver-
sét lefordították bulgárra, angolra, franciára, németre, héberre, olaszra, 
japánra, oroszra és svédre az információértéke majdnem abszolút zéró. 
Még regények esetében talán kicsit több, mert legalább tudjuk, melyik 
regényt fordították le. De ezzel sem érünk sokat. Jogosan idézi Cs. Szabó 
László („Magyar költőkre hallgatva”, Irodalmi Újság, 1970 október 
15/23.) Cushing professzor megrovó véleményét a Magyar irodalmi lexi-
konnak erről „az időtlenségéről”. Mert Tezla bibliográfiájának forrása 
ismét csak a Magyar irodalmi lexikon. Az Irodalmi lexikon pedig Deme-
ter Tibor Magyar szépirodalom idegen nyelven, 1957—58 című 11 köte-
tes sokszorosított bibliográfiája alapján közli a fordításokra hivatkozó 
„dicsőséglistát”. Már az eredeti munka értéke is erősen vitatható, tömege-
sen pontatlan adataival, kritikátlan feldolgozásával és téves címmegfejté-
seivel. Távol áll tőlem Demeter Tibor elmarasztalása, hiszen hézagpótló 
munkát végzett ott és akkor, amikor ezt nem készítették el a szakemberek. 
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Munkáját azonban alapos kritikával kell használni. Ha Tezla professzor 
szükségesnek tartotta, mint ahogy szükséges is lenne az idegennyelvű 
munkák felsorolása a fontos nyelveken, akkor ezt apróbb betűvel a ma-
gyar tétel után a pontos bibliográfiai adatok megjelölésével kellett volna a 
kézikönyvben felsorolni. Ez persze lényegesen növelte volna a művel 
kapcsolatos munkát. 

Ezután következik a tárgyalt író összes műveinek a felsorolása. Elő-
ször az első megjelenés, majd a különféle kiadások. Az első kiadások 
felsorolása teljességre törekszik, ezért például felveszi az író nem szép-
irodalmi munkáit is. (Például Móra Ferenc archeológiái, Makkai Sándor 
teológiai, vagy Kemény Zsigmond politikai könyveit és a legtöbb író ki-
terjedt fordítói tevékenységének eredményét.) Ez kétségtelenül nagyon 
felduzzasztja az anyagot, azonban a határvonalak meghúzása szépirodal-
mi és nem szépirodalmi munkák között sokszor nagyon nehéz. (Például 
II. Rákóczi Ferenc levelezése irodalmi vagy történelmi érdekességű 
anyag-e? Kodolányi János finnországi útirajza, vagy Gyulai Pál emlékbe-
szédei szorosan vett irodalmi alkotás-e?) 

A Kiadások szekcióba már csak irodalmi alkotások kerülnek és itt a 
kézikönyv felsorolja azokat a fontosabb könyvtárakat, ahol példány talál-
ható Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban. Ez az irodalmi kézi-
könyv leghasznosabb információs anyaga a külföldi kutatók számára. 
Igaz ugyan, hogy a könyvtárak állománya állandóan gyarapodik, de a 
kutató így mindenféleképpen tud példányt szerezni a könyvtárközi köl-
csönzés igénybevételével. A tételek szövegkritikái annotációt is tartal-
maznak: A jelöli a kritikai kiadásokat, B a használható, gondos szöveg-
közlést és C pedig népszerű kiadásokat. (A minősítés sokszor formális 
csupán, hiszen ma már közbeszéd tárgya, hogy például az Akadémia Ady 
összes prózai művei kiadásának első két kötete sok kívánni valót hagy 
hátra, ugyanez vonatkozik a Petőfi kritikai kiadás első köteteire is.) 

Következik a bibliográfiai rész, mely az íróra vonatkozó bibliográfiá-
kat sorolja fel, majd az életrajzi anyag bibliográfiája, mely nem csak köte-
teket, de folyóirat cikkeket is felsorol, szintén a lokáció megjelölésével és 
a cikk vagy könyv eredményeinek rövid ismertetésével. Ugyanezt a mód-
szert követi az íróra vonatkozó kritikai munkásság bibliográfiájában is. A 
bibliográfiai kézikönyv nagyszabású anyagfeldolgozásának kétségtelenül 
az a legértékesebb és leghasználhatóbb része. Gyorsan és jól eligazítja a 
kézikönyv használóját a kérdés legfontosabb irodalmában, megjelölve 
azokat a könyvtárakat, ahonnan az anyag beszerezhető. 



 

281 

Igen jelentős számú folyóirat anyagát dolgozta fel a szerző, a külföldön 
megjelent magyar nyelvű folyóiratok közül csupán az Új Látóhatárt 
hasznosította, bár véleményünk szerint a Magyar Műhely, Katolikus 
Szemle és Irodalmi Újság is tartalmaz fontos és hasznosítható anyagot. A 
C jelzésű Függelék az idézett folyóiratokat röviden jellemzi megjelölve 
azokat a könyvtárakat, ahol megtalálhatók. Ez fölöslegessé teszi az írók-
ról szóló életrajzi és kritikai bibliográfiában a folyóiratok lokációjának 
megadását, hiszen a végén az összes használt folyóiratok lokációját meg-
kapjuk betűrendben. (A jellemzések példájaként iktassuk talán ide az Új 
Látóhatárról szóló részt: Világirodalmi és politikai cikkek. Különleges 
célja a forradalom eszméinek szolgálata és a magyar nyelv és irodalom 
fejlesztése. Eredeti szépirodalom. Könyvszemle. Megjelenik kéthavonta, 
stb. Az Irodalmi Újságról ezt a bosszantóan pontatlan megállapítást ta-
láljuk: Emigráns magyar írók és újságírók gyakran indítottak ilyen nevű 
irodalmi lapot külföldön. Faludy György szerkesztett egyet Londonban. 
Egy másikat Aczél Tamás szerkesztett Párizsban 1962 óta. 

Anélkül, hogy politikai élét keresnénk, a szerző eléggé ellentmondóan 
fogalmaz meg egyes jellemzéseket. A Magyar Írók Szövetségéről megtud-
juk, hogy a szocialista haladás jellegével kapcsolatos különböző nézetek 
megvitatásának fóruma lett 1953–56 között. Egyik 1956 szeptemberi gyű-
lésén jóváhagyta Nagy Imre politikai elgondolásait és olyan vezetőséget 
választott, mely ezeket a koncepciókat támogatta. 1956 decemberi ülésén 
kihirdette a „Gond és hitvallás” című manifesztóját, mely a Magyar For-
radalmi Munkás-Paraszt Párt(!) kormányának politikáját ellenezte. A 
kormány betiltotta 1957 elején, stb. Ugyanakkor az Irodalmi Újságról: 
(mely, mint ismeretes, az Írószövetség hivatalos lapja volt) 1955 végétől 
fokozottan ellenezte a hivatalos kommunista rendszert és támogatta az 
ellenforradalmi tevékenységet. Míg az első megfogalmazás gondosan 
kerüli az állásfoglalást, a második idézet eléggé élesen minősít, melyet 
nem várnánk el egy irodalmi bibliográfia tudós szerkesztőjétől. Déry Ti-
bor jellemzésében viszont ezt találjuk: Az 1956-os forradalom idején 
kormányellenes. A zavart tovább fokozza az Élet és Irodalom jellemzése: 
Irodalmi és kritikai hetilap, mely azokat a szerzőket és kritikusokat publi-
kálja, akik vállalták a néphatalom erősítésének szerepét az ellenzéki ideo-
lógiai tendenciákkal szemben. A jámbor olvasó itt elgondolkodhat, hogy 
milyen véleményt alkosson ezekből az ellentmondó értékelésekből. 

Összegezve az elmondottakat, néhány kritikai észrevételünk ellenére le 
kell szögezni, hogy Tezla Albert bibliográfiai kézikönyve jelentős nyere-
sége a magyar irodalomtudománynak. Korábbi bibliográfiájával együtt 
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használható, tudományos színvonalú bibliográfiai segédeszköz, mely 
minden külföldi kutató számára elengedhetetlenül szükséges. De nyeresé-
ge a bibliográfia a magyar kutatóknak is, még negatív erényeivel is, mert 
a magyar írókról összegyűjtött életrajzi és kritikai anyag hiányai a magyar 
irodalomtudomány adósságainak listája. A bibliográfia lapozgatása 
ráébreszheti használóját, hogy mily sok klasszikus íróról nincsen 
monográfikus feldolgozás, s mily sok fontos kortárs íróról az összes kriti-
kai anyag csupán néhány könyvrecenzió. Reméljük, hogy a bibliográfiai 
kézikönyv hozzájárul ezeknek a hiányoknak a megszüntetéséhez, s remél-
jük, hogy nagymértékben megkönnyíti majd az angolszász nyelvterületen 
a magyar irodalommal foglalkozó tudományos munka fellendülését. 
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ZSIGMOND ENDRE 
Ragyog egy csillag74 

Féja Géza: Tamási Áron alkotásai és vallomásai tükrében, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest 1967, 184 lap 
Izsák József: Tamási Áron – kismonográfia, Ifjúsági Könyvkiadó, Buka-
rest é. n. (1969), 168 lap 
Tamási Gáspár: Vadon nőtt gyöngyvirág, Kriterion, Bukarest 1970. 
 
„Az erdélyi csillagok” költőjével bizonyára még hosszú évtizedekig fog-
lalkoznak majd az irodalom történészei, a monográfiaírók és a stílus értő 
vizsgálói. Alig néhány évvel halála után máris két kötet jelent meg az 
íróról. Féja Géza „Tamási Áron alkotásai és vallomásai tükrében” című 
munkája a Szépirodalmi Könyvkiadó „Arcok és vallomások” sorozatá-
ban, az erdélyi Izsák József kismonográfiája pedig a Bukaresti Ifjúsági 
Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Sajnos, egyik kötetről sem írhatok 
bíráló szavak nélkül. Féja kötete – ha tekintetbe vesszük, hogy a szerző 
nemcsak érdemes kritikus, hanem Tamási sokéves barátja is volt – bi-
zony: meglepően – eléggé felületes munka, amely a problémák 
nagyrészét megkerüli vagy csak átsiklik rajtuk. Az erdélyi kritikus, Izsák 
József kismonográfiája pedig nemegy részletben még magán viseli a poli-
tikai ihletésű dogmatizmus jeleit, amelyről már azt kezdtük remélni, hogy 
végképp a múlté. Nemcsak a nagy, összefoglaló monográfia várat magára 
– ennek kimunkálása bizonyára hosszú évek gyűjtőmunkájának gyümöl-
cse lesz –, de sajnos az eddigi kismonográfiák is csak felületes vagy eltor-
zított képet festenek Ábel megálmodójáról. A köteteken kívül azonban 
számos tanulmány is megjelent Tamásiról. Az első, Áprily Lajos tollából, 
meg 1925-ben jelent meg a kolozsvári „Ellenzék” hasábjain és azóta szin-
te szünet nélkül születnek az életét vagy műveit vizsgáló és bemutató 
hosszabb-rövidebb dolgozatok. Izsák József említett művének függeléké-
ben több mint másfél oldalt foglal el a Tamásiról szóló irodalmi tanulmá-
nyok bibliográfiája. Sajnos, ez a felsorolás sem teljes: hiányzik belőle Cs. 
Szabó László, valamint Szabó Zoltán figyelemreméltó tanulmányainak 
említése. Ezek az egyéni szempontú, az egész Tamási-irodalom számára 
jelentős munkák az „Új Látóhatár”-ban jelentek meg, nem sokkal az író 
halála után. Kihagyásuk erősen csökkenti az összefoglaló bibliográfia 
értékét. 

                                                           
74 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 3. számában. 
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Talán azt monhatjuk: a Tamási-irodalom igen gazdag és sokrétű, de 
még mindig nagyon távol van attól, hogy teljes képet adjon Erdély nagy 
írójáról. 

De ez a Tamási-irodalom most olyan kötettel gazdagodott, amely ön-
magában felér egy könyvtárnyi tudós magyarázgatással. Az író öccse, 
Tamási Gáspár „Vadon nőtt gyöngyvirág” címen megírta önéletrajzát, 
vagy ahogy ő mondja; emlékezéseit. Kányádi Sándor, a jeles erdélyi köl-
tő, a kötet rövid előszavában így mondja el a könyv keletkezésének törté-
netét; 

„A múzsa vett neki egy 400 oldalas füzetet és azt mondta: „Na Gáspár, 
ebbe írja le, amire emlékszik és amit fontosnak tart!” Gáspár bácsi vetni 
kezdte betűit a valóságnak megfelelően, gondosan vigyázva arra, hogy 
ahol a bátyja már eljárt, még egyszer be ne vesse. El is készült vele, nem 
egészen egy esztendő alatt. Javítás alig van a füzetben, csak a tinta más-
más színe mutatja, hogy nem egyfolytában íródott. Olykor egy-egy mon-
dat derekán kellett abba hagynia és lehet, hogy csak napok, vagy hetek 
múltán folytatta. Közben megjárta a szövetkezetét, kapált, kaszált, és oly-
kor talán még egy-egy pohár bort is megivott, ha már úgyis tintáért kellett 
mennie a boltba. De a mondat – napok vagy hetek múltán – ugyanúgy 
folytatódik, azzal a természetességgel, mint amikor a barázda közepén 
hagyott eke elé újra befognak, és csak a barázda színe-változása mutatja, 
hol kezdődik a friss szántás.” 

Tamási Gáspár, a farkaslaki Tamási-család utolsó férfi sarja, román és 
magyar katonaságot kiszolgált, a kemény szovjet hadifogságot is megjárt 
székely parasztember, alkalmi szénégető és famunkás páratlan könyvet 
tett le asztalunkra. A székely világot, amelyet Áron bátyjának tündéri 
prózakölteményeiből ismerünk, itt a kétkezi ember realista távlatából lát-
hatjuk. Tamási Gáspár élettörténete egyetlen mondatban elmondható: a 
munka volt az élete, az egész élete munka volt. Még a katonaság és a há-
ború is csak kétkezi munka volt neki, hiszen katonai szolgálata idején egy 
„román tiszt úrnál” volt tisztiszolga és a háború ismét csak munkát hozott 
neki, mert gyorsan hadifogságba kerülvén, a szovjet táborokban is csak a 
dolog, a kemény munka volt a sorsa. Ezt, a szakadatlan munkában, tehát 
becsületben eltelt életet mondja el emlékezéseiben. Az igazat, a csorbítat-
lan, teljes igazságot írja, azt, amit még a lángelmék közül is csak a leg-
fénylőbbeknek adatott meg papírra vetni és – úgy látszik – azoknak a sze-
gényeknek, akiké a mennyek országának ígérete. Illyés Gyula írta, hogy a 
szegények becsülik a legtöbbre az igazságot és az igazságosságot, mivel – 
másuk nem lévén – mindig arra függesztik szemüket. Ezt a teljes igazsá-
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got vetette papírra kockás iskolafüzetében Tamási Gáspár és így hivalko-
dás nélkül mondhatja munkájának végén, a kiadóhoz fordulva: „Én tudom 
azt, hogy az írásomban vannak hibák is, de azt a nyomtatásnál tessék ki-
hagyni belőle. Az igaz, hogy amit írtam, az mind megtörtént dolog volt és 
valóság. Még ennél többet is tudtam volna írni, de nem tartottam érde-
mesnek, mert annak javarészét bátyám már megírta. Sőt, az írásba kerül-
tek olyan mondatok, amelyeket nem ért meg mindenki, viszont olyan 
mondatok is kellettek volna hozzá, amit én nem értek, hogy azok mit je-
lentenek. Tehát én ezt a hibát a nyomtatóra bízom, az bizonyára jobban 
tudja mint én, hogy azokat a mondatokat, hogy kell kijavítani. Én nem 
írtam semmi különös dolgot ebben az írásban, sem olyant, hogy valakit 
személyileg sértsek vele, hanem csak azt, ami a valóságot fedi. Ettől elte-
kintve, lehet hiba az írásban, hiszen még a gyakorlott nagy írók is ejtenek 
hibákat. Tehát jelenleg azzal a gondolattal maradok, hogy az írásom ki-
adásra kerül és ehhez a segítséget az illetékes szervektől tisztelettel kérem 
annál is inkább, mert én ennél többet nem írtam ilyen alapon és azt hi-
szem, hogy ezután nem is fogok többet írni, mert már az idő ekéje mély 
ráncokat húzott a homlokomra és az arcomra és meggyengült a szemem 
világa is." 

Tamási Gáspár könyvét a nyomtató – ezer szerencsénkre – minden ki-
igazítás nélkül tette közzé. Mert hiába írja Gáspár bácsi, hogy írásában 
hibák is vannak, az igazság az, hogy pataktiszta, makulátlan székely nyel-
ven mondta el életének történetét. Minden cifraság és keresettség nélkül 
szól: tollal a kézben ugyanazt a nyelvet használja, mint kinn a szántóföld-
ön vagy családja körében. A kisgyermek Áron és Gáspár ebben a kötet-
ben „pillancsfogni” jár, ahogy egy budapesti gyerek pillangót fogni vagy 
lepkét vadászni indulna. A székely nyelvben, Gáspár bácsi nyelvében az 
eszközhatározó nem mindig illeszkedik és így többnyire nem azt olvas-
suk, hogy „házzal”, hanem inkább azt, hogy „házval”. Ugyanígy a fiatal 
Gáspár nem azt kérdezi édesapjától, hogy átmehet-e Mátyásékhoz, hanem 
arra kér engedélyt, hogy átszaladhasson Mátyásékni. És, természetesen, 
ez a székely nyelv nemcsak az ilyen kirívó – legalábbis számunkra: nem-
székelyek számára kirívó –, példákban mutatja meg magát, hanem ezernyi 
népi fordulatban, egy különleges észjárás tükröződéseiben, amelynek 
nyomai ott vannak minden mondatban, minden szóban. Ez az észjárás 
sohasem marad a humor és az emberi megértés fénye nélkül, de alapjában 
mégis mindig realista. Tamási Gáspár például szüleinek szerelmét, illetve 
édesapjának házasságát így tömöríti egyetlen mondat-teli találatba: 
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„Apám később valahogy megnősült, és akkor mindjárt a család meglep-
te." 

Barátom azzal nyújtotta át a könyvet, hogy olyan ez a történet, mint a 
vámos Rousseau festészete. De Gáspár bácsi könyve éppenséggel nem 
olyan. A francia primitív festő képei egy álomvilág rémképeit vagy vágy-
képeit rögzítették. Tamási Gáspár pedig joggal mondhatja, hogy minden 
sora „a valóságot fedi”. Munkája nélkülözhetetlen forrás marad a Tamási 
Áron irodalom számára, mert páratlan realizmussal mutatja be azt a vilá-
got, amelyet az Ábel írója a tündéri realizmus színeivel festett. De a kötet 
sokkal több, mint pusztán adalék a nagy író-testvér műveihez, önmagában 
megálló irodalmi értékű munka, hiteles igazmondó beszámoló egy szé-
kely munkásember, egy székely falu életéről. A kritikus, akit mestersége 
arra kényszerít, hogy mindig a sorok között és, ha lehet, még a sorok mö-
gött is olvasson, aki mindig vigyáz, hogy dicséreteit megrovással egyen-
súlyozza, nehogy az elfogultság vagy a naiv lelkesedés vádja érhesse, a 
kritikus, aki minden szavát patikamérlegen szeretné lemérni – Tamási 
Gáspár kötete előtt örömmel teszi le fegyverét, és legszívesebben nyíltan 
felcsapna könyvterjesztőnek, propagandistának. 

Első könyvismertetésemet nyolc éves koromban követtem el. Kará-
csonyra az „Egri csillagokat” kaptam ajándékba, és bár tízkor már alud-
nom kellett volna, titokban, a fürdőszobában, azonnal olvasni kezdtem 
Gárdonyi remekét. Az ötvenedik oldal után aztán nem tudtam tovább ma-
gamban tartani a titkot, és berontottam az ebédlőbe: Apám még ott ült 
csendes szivarszónál és a gyertyák fényén jártatta a szemét. Ujjongva 
szaladtam hozzá és erőszakkal kezébe nyomtam a könyvet. „Nagyszerű 
könyv! Tessék olvasni, tessék olvasni!” Apám mosolygott és csendesen 
félretette a kötetet. De én nem hagytam annyiban: addig kiabáltam, addig 
veszkölődtem, addig rángattam a kabátujját, míg kezébe nem vette és ol-
vasni nem kezdte Gergely és Csilla történetét. 

Ez volt életem legsikeresebb – talán egyetlen igazán sikeres könyvis-
mertetése. Ezt szeretném hic et nunc, őszülő fejjel megismételni: tessék 
elolvasni Tamási Gáspár gyönyörű, gyöngyvirágos emlékezéseit, tessék 
elolvasni! 
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ALBERT PÁL 
Sasok a porban75 

Kardos G. György: Sasok a porban 
 
Három évvel ezelőtt kitűnő, sikeres, az írástudók és a nagyközönség tet-
szését egyaránt megnyerő regénnyel, az „Avraham Bogatir hét napjá”-val 
mutatkozott be a magyar irodalomban egy új prózaíró, Kardos G. György. 
Az ígéretes kezdet után kíváncsian vártuk a folytatást, kissé talán aggódva 
azért: marad-e az anyagával nagylelkűen gazdálkodó szerzőnek elegendő 
élménye- emléke a további művekre, s a best-seller-siker nem téríti-e le 
majd az irodalmi igényesség útjáról. Nos, Kardos G. György a beléhelye-
zett bizalomnak második kísérletével megfelelt; s ezért is megérdemli a 
figyelmet, már a késlekedő könyvalakú megjelenés előtt, új kisregénye, a 
„Sasok a porban”, amelyet négy folytatásban az Új Írás 1970-es évfolya-
ma közölt. 

A folytatás nem csupán a művészi teljesítményt illetően, de szó szerint 
is értendő: Kardos G. György mintha külön, egzotikus tartományt keríte-
ne magának a magyar irodalomban; ennek területét térképezi fel, ennek 
egymást kiegészítő krónikáit mondja el. Az „Avraham Bogatir hét napja” 
és a „Sasok a porban” jellege, végső kicsengése, nézőpontja sok minden-
ben különbözik: amott egy közösségi öntudat születéséről olvashattunk, 
emitt egy pusztulásra ítélt csoport agóniájáról; a „rendfenntartó” angolok 
és a talányos, megbántott arabok szorítójába fogott palesztinai zsidóság 
állt az első mű központjában, a sasos lengyel légió zsidókat és arabokat 
egyaránt gyűlölő „deszperádói” a másodikéban. 

A helyszín és az időpont azonban mindkét munkában nagyjából azo-
nos. A „Sasok a porban” talán néhány hónappal korábban, feltehetőleg 
1946 nyarán játszódik, de nem messze Avraham Bogatir falujától, hiszen 
mindkét írásban közeliként emlegetik az angol katonai rendőrség kaszt-
inai őrszobáját. Ha emlékezetünk nem csal, egy-két tulajdonnév is egye-
zik a két történetben. S a két könyv rokonságára még jellemzőbb, hogy 
Kardos G. György most tovább árnyalja, gazdagítja a zsidó- s részben az 
arab típusokról festett arcképcsarnokát. A „Sasok a porban” első lapjain 
megjelenik Avraham Bogatir, a „moszkóbi”, az orosz bevándorolt sziká-
rabb, aszottabb képmása; s sorakozik fel mellette a többi jellegzetes alak 
is: a saját fajtáját kihasználó módos gazda, az olasz fasizmusnak beugrott 

                                                           
75 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 3. számában. 
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fekete inges orvos, a lengyel paraszt-zsidó, ki négy esztendős partizán-
múlttal érkezik az ígéret Földjére, a pajeszos-botos, álmodozó és alázatos 
jemeniek vagy a duzzadó öntudatú, jóltáplált, harcos önérzetű új nemze-
dék: a katonai kiképzésen gyakorlatozó gyerekek. Az arabok talán itt is 
közhelyesebbek, kívülről, idegenként ábrázoltak, bár érdekes újdonságnak 
számít egyiküknek, Abu Taufiknak, a csempészkedő kereskedőnek jel-
lemzése, mert a német-barát jeruzsálemi főmufti vérszomjas tanítványá-
val a napjainkban olykor elfelejtett világnézeti fertőzésre emlékeztet a 
szerző. 

A Sasok a porban, ez a folyóirat-közlésben alig százlapos kisregény, 
sőt már-már zárt cselekményű hangulat-novella, „korális” elbeszélés vál-
tozatos, színes anyagot tartalmaz tehát, és az epikus gazdagság érzését 
kelti fel. Annál nagyobb írói ügyességre vall ez, hogy egynapos történetét 
– igaz, némi szerzői segítséggel és közbeavatkozással – egy arab serdülő 
szemén keresztül látjuk. 

Abed Sáker, az arab kamaszfiú egy kis elhanyagolt, gyorsan felhúzott 
és már omladozó szanatóriumban, a gedérai katonai kórházban dolgozik, 
amelyet két olasz szefárd-zsidó vett bérbe, hogy az angol kincstár költsé-
gére néhány jómódú arab meg egy-két kevésbé tehetős zsidó beteg társa-
ságában, a világháború alatt a szövetségesek oldalán harcolt, a Monté 
Cassinót és Észak- Afrikát megjárt lengyel légió tüdőfertőzéses katonáit 
ápolja. 

Abed Sákert, ezt az élelmes és tapintatos arab fiút követjük egy fülledt, 
„hamszin”-os napon át, attól kezdve, hogy hajnalban kilép a szomszédos 
arab falu vályog-kunyhójának ajtaján. A nap során vele különösebb ese-
mények nem történnek, végzi kórház-szolgai munkáját úgy, mint máskor. 
Járja a betegszobákat, rendezget, egy-egy hánykolódó beteg alatt megiga-
zítja a párnát, lesimítja a lepedőt, a maguk alá rondító betegek alatt fel-
mos, cseréli az ágytálakat, összeszedi a tálcákat, kávéscsészéket; ellenőrzi 
a tüdő-tisztító Monaldi-szerkezetben a víz szintjét; egy-egy pillanatra el-
vonul kamrájába titokban elcsent, holtak után maradt kincseit-kacatjait 
számbavenni; benéz anyja, Fathijje szobájába, akit akaratlanul ő fertőzött 
meg, s akit most szintén itt ápolnak; délben arab munkatársaival szegé-
nyesen ebédel, szikkadt torokkal rágcsálva a száraz lepényt; délután 
gyengéd reménységgel virágot visz Hepcibának, a szépséges, lázrózsás 
zsidó lánynak; riasztó üzenettel az orvos lakására rohan; cigarettát vásárol 
Izsek kocsmájában; látogatást tesz Piske Wajnberg magányos tanyáján; 
este pedig egy gyászhírre előkészíti a holttestet takaró hármas spanyolfa-
lat, „a halál szürke, szakadtvásznú kellékeit.” 
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Közben fel-feltolulnak emlékei, nevezetesen egy csúfos látogatásé a 
jaffai bordély-negyedben, s képzeletben formálgatja szerény terveit is a 
jövőre. Szabad perceiben pedig okosan, elfogultság nélkül figyel; s nem is 
kell nagyon leselkednie, hallgatóznia: a lengyelül, arabul, héberül beszélő 
fiút kéretlenül is zaklatják panaszaikkal, rögeszméikkel, vallomásaikkal a 
betegek. 

Abed tanúskodásán, ösztönösen helyes ítéletén keresztül így ismerke-
dünk meg a kórház lakóival. Mendez főorvossal és személyzetével, a né-
hány arab és zsidó beteggel, egy beduin törzsfőnökkel, egy európai mű-
veltségére és keresztény hitére kényes názáreti orvossal. S elsősorban a 
lengyel légió kétszeresen – fizikailag és erkölcsileg – is pusztulásra ítélt 
„szegénylegényeivel” : a Történelemből, a honból, a világból, az egészsé-
gesek köréből kirekedt, gyűlöletes és szánandó, elesett és acsarkodó, 
megszállott és görcsösen elfogult emberroncsokkal. Litwin kapitánnyal, 
az otromba Nowak őrmesterrel, a mankós-monoklis Zmigrodski főhad-
naggyal, kik minden reggel arra fogadnak, ki lesz a nap új halottja. Kretek 
kapitánnyal, a borotvált fejű Sienkievvicz őrnaggyal, az ampulált lábú 
Michalek őrnaggyal, a „keresztényi gondolat” elvakult inkvizitorával meg 
a rosszfogú, alattomos tekintetű, homoszexuális Tyc hadnaggyal, aki 
szennyes lepedőjébe csavarodva utolsó üzenetként fogalmazza Leveleit a 
Pokolból... Megismerjük a katonákat két világrész viszontagságai közé 
elkísérő asszonyokat: az áhítatos Jadwiga bárónőt, a tábor „szalont” tartó 
„dámáját”: a vörös sörényét kacéran rázó Páni Grünwaldowát, Zosiát és 
Barbarát, a két katonalányt meg Páni Mariát és lányát, Beátát. S mindük 
felett ott látjuk a furcsa közösség Don Quijote-i merevségében is egyetlen 
emberséges emberét, egyedüli erkölcsi tekintélyét, Josef Bugajski ezre-
dest, aki betegágyából is belátásra, türelemre inti társait, s aki soha nem 
próbálja „kapcsolatba hozni a bepiszkított ülőkét a haza elvesztésével”... 
Ami azután a betegekkel történik, legalábbis a többi kórházi naphoz ké-
pest, szintén nem sok: gonosz, leselkedő vendégeskedés folyik; Beata a 
Fan Tadeusz diszkötéses példányában megjelölt sorokkal szerelmes üze-
netet küld az ezredesnek; Páni Mariával majdnem végez egy súlyos ro-
ham; a szanatórium egyetlen gyógyultnak minősített betegét, egy cseh 
kapitányt a szűrő-vizsgálat után visszaküldik; alkonyatkor pedig – de ez-
úttal megrázó, szinte jelképes eseményként – meghal Bugajski ezredes. 

Cselekménynek elég vékony ez, de Kardos G. György célja nem is az 
lehetett, hogy eseménydús történetet adjon elő; kisregényében, „mutatis 
mutandis” olyasféle körképet akart nyújtani a maga betegeiről és társada-
lomból kirekesztettjeiről, egy különös kis közösség belső hierarchiájáról, 
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mint Thomas Mann „A varázshegy”-ben vagy Gorkij az „Éjjeli menedék-
hely”-ben. S ebben is a legfontosabbnak azt érezhette, hogy egy bizonyá-
ra igaz ügy kimustrált harcosaiban, a német és orosz megszállás ellen 
egyaránt szenvedélyesen tiltakozó hazafiakban, mégegyszer a jancsói 
címmel: ezekben a keserű, és egzaltált, emlékekből és fantazmákban élő 
„szegénylegényekben” megmutassa a középeurópai stílusú, egyenruhás 
korlátoltságot, durvaságot. 

Bátorság, Hűség, Becsület – aki ezt a három szót tudja, az már félig 
lengyel, oktatja az arab fiút az egyik szereplő, katonás és nacionalista 
büszkeséggel pattogva. De mit ér a bátorság és a hűség, ha már csak ön-
igazoló emlék, és a becsület, ha csak szűk körre érvényes? S mit ér a ne-
mes felbuzdulás, ha szalmalángnál gyorsabban ellobban? 

(A lengyeleket nem lehet megérteni, tűnődik egyszer Abed. „Egy 
törzsőrmesterre gondol, aki a hacori katonai táborban fiául akarta fogadni, 
mert – ahogy mondta – Abed annyira szívéhez nőtt, a vérző, magányos, 
sokat szenvedett lengyel szívéhez, hogy nem tud többé megválni tőle, 
magával viszi majd a háború végén, bárhová kerül is. S másnap, amikor 
Abed bement az altisztek barakkjába, hogy összeszedje a szennyest, a 
törzsőrmester megragadta mellén az inget, lopással vádolta, szitkozódva 
fenyegette, hogy feljelenti a parancsnokságon.”) 

S főképp: milyen gőgöt, dölyfös megvetést, acsarkodó indulatot rejt az 
a vak patriotizmus, amely nemcsak a németben és oroszban lát nemzeti 
létet fenyegető ellenséget, de egyaránt „disznót” az olaszban és az arab-
ban, s amely nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy szinte tragiko-
mikus, groteszk gépiességgel ne szidalmazza, gyűlölje, gúnyolja a zsidót, 
mint a kisregény címét adó katonadalában is: „Benghazi, Palermo, Kréta, 
a zsidó mind otthon marad, lengyel sas hullt csak a porba Monté Cassino 
alatt”. 

Az író és a tisztességes olvasó ítélete egy pillanatig sem kétséges. S 
mégis, a „Sasok a porban”, ez a katonai baromságot és nacionalista gőzt 
leleplező regény különös akkorddal végződik. Az ezredes halála után ott 
marad Abed a díszkötéses Mickiewicz-kötettel, a „Pan Tadeusz”-szal 
kezében. S a jelenet végén az író hangja egyszerre lírai lesz, két rövid 
bekezdésben a felidézett jövő is az elégikus elmúlásba fordul: 

„Később, amikor már nem létezik a kórház, jóval azután, hogy legör-
dültek az országútról az utolsó konvojok, s kiürültek az utak mentén a 
táborok, Abed nagyobb ünnepekkor előveszi majd a könyvet, s Katrán a 
poros udvaron üldögélve megmutatja a szomszédainak. De holnap még 
elviszi a könyvet Piskéhez, s megkéri, hogy olvasson belőle valamit. 
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Piske szemére illeszti csiptetős szemüvegét, felüti a könyvet, minden bi-
zonnyal azon az oldalon, ahová utoljára tűzték a röntgenfelvételből kivá-
gott könyvjelzőt, s ahol a sorok szélén reszketeg ceruzavonás látható. Ne-
hézkesen, akadozva elolvas egy részt, a fiú oldalra hajtott fejjel, önfeled-
ten figyel, hogy valamit megértsen. De hiába. Semmit nem ért meg, sem-
mit, egyelőre semmit, semmit, semmit...” 

S amit Abed egyelőre nem ért, az a „Pan Tadeusz” múltat idéző sorai: 
„Kik hívatlanul bolygunk szertehulltan / Ma nékünk egész jövőnkben s a 
múltban / Egy ország van csak messze földeken, / Melyben lengyelnek 
még öröm dereng – / A gyerekkor! Ez megmaradt – bár eltűnt – / Tisztá-
nak, szentnek, mint első szerelmünk, / Hibák emléke össze nem zilálja, / 
Nem bolygatja meg remény délibábja, / Sem változó események árja ...” 

Kié a zárósorokból és a versidézetből kicsengő lírai, nosztalgikus, elé-
gikus hang? Abedé, aki kamaszból felnőtt, regényhősből hétköznapi em-
ber lett? Beátáé, az Ezredesé, a porba hullt sasoké, a lengyeleké, akik el-
fogultan, ostobán, durván, de mégis egy eszményített boldog kor és egy 
eszményivé szépült hon idealista emlékével éltek? Kire céloz az író a 
„Pan Tadeusz”-sal, merengve és ironikusan: a poéma Jacek Soplicájára, 
aki a napóleoni légiókban vezekelve harcolt vagy Jankielre, a zsidó bárd-
ra, aki fölidézi a lengyel történelmet? Ám az is lehet, hogy az író közvet-
len, szemérmes kényszerű vallomását kell innen kihallanunk, rímet az írás 
élén álló Semprun-mottóra: „Később, amikor már senki nem beszél ezek-
ről az utazásokról, akkor talán nekem kell majd beszélnem róluk.” Bizo-
nyára valamennyi feltevés egyszerre érvényes, s egyszerre szolgál a mű 
javára. Ez a hang az, amely utólag naiv hőssé emeli Abedet, a serdülőt, a 
tanút; amely érezteti az elbeszélő személyes érdekeltségét; ironikus lírá-
val megadja a történet távlatát; s lehetővé teszi a szereplőkkel szemben a 
méltányosságot, a nagyobb megértést, sőt némi trgikus nagyságot is köl-
csönöz a pusztulónak, a pusztulásra ítéltnek. 

A „Sasok a porban” egyéb érdemei – érdekes, peremhelyzetből merí-
tett, egzotikus témája, gördülékenysége, olvasmányossága, pittoreszk 
színei, „kórusos” szerkesztése, remek portré-sorozata, az alig száz lapon 
legalább néhány vonással jellemzett ötven-hatvan figura felsorakoztatása 
– nagyjából azonosak az „Avraham Bogatir hét napjá”-éval. írói újdon-
ságnak tudnánk viszont ezt az epikus távlatot nyitó és oldottabb hangot: a 
visszahozhatatlan érzését és az utolsó megragadás kényszerét. Nem bon-
colgatnánk most Kardos modernségének vagy hagyományosabb jellegé-
nek kérdését; nem vitatkoznánk arról sem, hogy mások ellenében őt kell-e 
megtenni a megújuló magyar próza példaképének; s még csak gyógyszer-
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tári mérleg serpenyőjére sem helyeznők két regényét. Csupán a hangban, 
a megtalált hangban bíznánk most: a felszabadult epikuséban, akinek nem 
bármily közönségnek szállítandó, tetszésre apelláló penzum, de belső 
kényszer immár az írás. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ  
Berzsenyin innen, Mikesen túl76 

Thinsz Géza: Árnyjáték, Magyar Könyvkiadó, Stockholm 1970, 132 lap 
 
Thinsz Géza új verseskötetével röviden már foglalkoztam a bécsi Magyar 
Híradó hasábjain. Akkori írásomban három nyugaton megjelent magyar 
verseskötetről adtam számot, és írásom címéül a „Gond és öröm”-et vá-
lasztottam, ahol az öröm Thinsz Gézát illette, aki bebizonyította, hogy 
nyelvi fantáziánk intenzitása és teremtő ereje idegenben is megőrizhető. 
A romantika szálára gombolyítva igyekeztem kitapintani három szerző 
merőben másszínű és minőségű romantikus attitűdjét. Thinsz Géza ro-
mantikájáról többek között megállapítottam, hogy iróniába oltott, még-
hozzá úgy, hogy az így nemesített sajátos érzésvilág nyelvi fantáziával és 
magas íráskultúrával párosul. Annál örvendetesebb ez a tény – tettem 
hozzá – mert a szerző első kötete (még Csehszlovákiában kaptam kézhez) 
nem biztatott ilyen gyors fejlődéssel, sőt költővé érésének lehetőségét is 
erősen vitattam, inkább szorgalmas műfordítónak és a magyar irodalomért 
önzetlenül buzgólkodó irodalmárnak tekintettem akkoriban. Az Árnyjáték 
szerzője azonban semmilyen vonatkozásban sem igazolja ezt a kishitűsé-
get. Versei többnyire a szellem és a forma eleganciájáról tanúskodnak. 
Különösen a verseskötet két utolsó ciklusa, az Irodalmi Piacon és a 
Rochéna partján versei. Az elsőben a magyar irodalomban szokatlan jel-
legű iróniával, a persziflázs formájában echózik a többnyire romantikus 
kulisszákból emelt irodalmi színpadnak (Az Irodalmi Piacon és a Kőmű-
ves Kelement hangutánzó Balladában), a másikban, hol eufónikus őszin-
teséggel (a Hangzavar maradéka) hol pasztell-finomsággal (Uppsala ősz-
szel) sikerül felvázolnia a tovatűnt pillanat csendéletét. 

Amint az az előrebocsátottakból jól kihallható – hogy természeti meta-
forával éljek – a fenti meghatározások a derű és megelégedettség partján 
születtek, mégis amikor az Új Látóhatár szerkesztősége arra kért, hogy 
írjak az Árnyjátékról, nem örültem ennek a megbízatásnak, nehezen áll-
tam kötélnek. Nem mintha az öröm érzete bármiképpen is megváltozott 
volna, hanem inkább azért, mert statikusan megállapodott bennem. A 
versélmény mindig elsősorban emocionális jelentőségű, s ha ezek az érzé-
sek bármely formában egyszer már megfogalmazódtak, nehezen kiegé-
szíthetők. Márpedig egy ilyen ismételt tárgyalás az öröm érzetének diffe-
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renciáltabb elemzését, mélyrehatóbb szintézisét igényelte. A strukturalista 
kritikusok ilyenkor könnyen segítenek az élményhiányon, igék, jelzők, 
főnevek diagrammáiból építenek traverzeket, vagy más hangtani elemek-
kel bizonygatják, hogy tudnak partitúrát olvasni. Bevallom – bár nem 
vonom kétségbe az ilyen próbálkozások létjogosultságát – sohasem hatot-
tak rám meggyőző erővel. Az egyéniség feltérképezhetetlen varázsa min-
dig jobban izgatott, mint azok a jelek és jellegek, amelyeket tetszetős álta-
lánosíthatóságok zárójeleibe, hármasszabályaiba vagy koordináta-
rendszereibe lehetett belefoglalni. És ennek az sem mond ellent, hogy 
elöljáróban jómagam is a romantikának akartam kisajátítani Thinsz Géza 
hangvételét, úgy azonban, hogy mindjárt feloldó jeleket is kerestem, s 
akár azt is hozzátehettem volna, hogy Thinsz Géza olyan romantikus, 
akinek realista látásmódja van. S ez megint nem arról tanúskodott volna, 
hogy az olvasó járatlan a stílustörténetben, hanem arról, hogy az egyéni-
ség vizsgálata szétmossa a stílusjegyeket, s ellentmondásokat invokál. Az, 
aki a költő fiziológiai helyét keresi, amúgyis póruljár. Ha van földrajzilag 
meghatározható és trigonometriálható helye, azok a saját költeményei. 
Ezenfelül persze még él valahol. Hol is? Thinsz Gézától kölcsönöztem a 
megjelölést: Mikesen innen, Berzsenyin túl. Vagyis, mivel az innen is, 
meg a túl is egyfajta kívülvalóságot jelent, másokból kizártan, önmagába 
rejtve. Nem a végtelenségben és nem is a semmiben. A jelzőtlen végtelen 
nem költészet, pontosabban: Berzsenyin túl, Mikesen innen. 

De ha már a helye is ilyen nehezen megjelölhető, könnyebb feladat-e a 
mineműség összetevőire utalni? Maga a kérdésfelvetés még semmiféle 
galibát nem okoz. Milyen költő is az Árnyjáték szerzője? Realista szemlé-
letű romantikus. Hát még? Kérdező költő. Igaz ez? Igaz. Dehát minden 
művész elsődleges inspirációja a világracsodálkozás ámulatából keletke-
zik, így ez a megállapítás sem ad sok fogódzót. Talán csak annyit, hogy a 
konkrétebb verselemzés Thinsz esetében mintha azt apercipiálná, hogy a 
kérdező szerző mindig erősebb, gondolatilag is elegánsabb, mint a választ 
kereső, a világ külső jeleinek tükröt tartó, mint az önmagát belülről tükrö-
ző. Felfedezi a világ romantikus, szentimentális, klasszikus és abszurd 
metamorfózisait, de a tükörtartó mozdulat megőriz egy állandó stílusje-
gyet, a kívülmaradottság pózát, nem az önmaga alakulására, inkább a kí-
vülről alakuló képre figyel. Talán ez okozza verseinek hideg izzását, 
helyenkint túlzott tárgyilagosságát. Persze ez nem negatívum, különösen 
ha meggondoljuk, hogy még olyan szenvedélyesen oldódó írónak is, mint 
Dosztojevszkij, Camus a Sziszifusz mítoszában szemére hányta, hogy 
ugyan meglátta (mármint Dosztojevszkij) a világ abszurditását, mégis 
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elmulasztotta, hogy abszurd regényt írjon. Camus bírálata alighanem el-
hamarkodott, az abszurditással való teljes azonosulás ugyanis végső ki-
csengésében nem a szóhoz, hanem a csendhez vezet. Thinsz Gézánál leg-
följebb – ennek a gondolatsornak sugarában maradva – azt lehetne kifo-
gásolni, hogy költészetének centripetalitásában benne van a végtelen és a 
nemlét fenyegetése, de centrifugalitásából kizárta vagy úgyis mondhat-
nám elképzelhetetlennek tartotta befogadni azokat a végső gondolatokat, 
amelyek az élet fényéből következnek. Nem a nagybetűs Halálra gondo-
lok, de a lét mögött megbújó nemlét árnyékára, amely nem kívülről inte-
get, hanem magunkban hordjuk. Akárcsak az ulaha, humba, umba, ulaha, 
(gondolom svéd) töredékszavakat, amelyre a lapulj és menekülj magyar 
hangutánzók asszociálnak, de ilyenkor nemcsak a „sziklán vérzik el az 
ég”, a vers nemcsak interier, exterier is, és néha talán éppen ezekkel az 
exterierekkel marad adós a szerző. Félreértés ne essék, nem az absztrak-
ciót hiányolom, s nem is a kívülről láthatótól való elfordulásra izgatok, 
hiszen hogy közeli példával éljek, miközben Juhász Ferenc már-már má-
niákus és modoros részletességgel hol biológiai intuitással hol középisko-
lai természetrajztanár-szinten gyűjtögette a világ keletkezésének képsorát 
vagy virágnevek nomenklatúráját, belülről is be tudta fűteni egyéniségé-
nek azt a kazánját, amelyet én, költészetét vizsgálva, a világidejűség érze-
tének neveztem. Thinsz Géza következő verseskötetére azzal a kíváncsi-
sággal várok, mennyi új rezonanciát, mennyi belső izzást fog kiváltani a 
kívülről begyűjtött világ, s hogy ez az új konfrontáció igen jelentős költé-
szetet eredményezhetne, nemcsak Thinsz Géza nagy nyelvi leleményes-
sége ígéri, amelyet verseinek csokrából kitépve nem akartam szálanként 
mutogatni, hanem a már eddig megtett költői útnak nehezen meghatároz-
ható sajátossága is, tehát megnyugtató egyedülvalósága. 

A költő jövője természetesen kiszámíthatatlan. Edward Young állapí-
totta meg: A szabályok olyan mankók, amelyek kitűnően segítik a sántá-
kat, ám az atléták számára hasznavehetetlenek. Ez az észrevétel az olvasó 
tanácsaira, jövendölésére és belemagyarázásaira is érvényes.  



 

296 

ZSIGMOND ENDRE 
Comenius világa77 

Comenius Ámos János: A látható világ képekben, Akadémiai Könyvki-
adó, Budapest 1970, 327 lap 
 
Ezt a jeles művet – Jan Amos Komensky „Orbis Sensualiam Pictusát” – 
azaz Comenius Ámos János „Látható világát” a cseh nevelő-géniusz Sá-
rospatakon fogalmazta meg azokban az esztendőkben, amidőn mint az 
ottani protestáns kollégium igazgatója Rákóczi Zsigmond erdélyi fejede-
lem, illetve Lórántffy Zsuzsámra fejedelemasszony pedagógiai és politi-
kai tanácsadójaként Patakon működött, azaz 1650 és 1654 között. 

A művelt emberek közössége 1970 novemberében emlékezett meg 
Komensky halálának háromszáz éves fordulójáról. A cseh testvéregyház 
püspöke, a modern európai nevelésügy megteremtője, a 17. század szel-
lemi világának egyik legjelentősebb képviselője 1670 november 14-én 
fejezte be alkotásban és emberi helytállásban egyformán gazdag életét 
Amszterdamban. A kincses város közelében fekvő Naardenben temették 
el néhány nap múlva – múlt ősszel volt ennek éppen háromszáz esztende-
je. 

A szépséges és tündöklő Amszterdamtól mintegy harminc kilométerre 
fekvő holland vízi erődváros vált a nagy cseh humanista nyugtalan vándo-
rújának végső állomáshelyévé. A nagy emigráns, aki bujdosása folyamán 
csak „vendégfogadóra lelt, de nem hazára”, Naarden földjében pihen az-
óta, beiktatván ezzel ezt a várost ama földrajzi helyek sorába, amelyeknek 
nevét Comenius életrajzával kapcsolatban áhítattal ejti az európai ember. 

A várost szegélyező és védő csatorna partján ott emelkedik szobra – 
Makovsky Péter prágai szobrászművész alkotása –, amely a táj, a világ 
felé tárt karral ábrázolja a nevelő pátriárkát; csontjai ott pihennek a vallon 
gyülekezet egykori templomában, amelyet Masaryk Tamás elnöksége 
idején példaadó ízléssel és gonddal mauzóleummá építettek át. Naarden 
város múzeumában több évtizede gyűjtik könyvének ritka kiadásait, a róla 
szóló emlékeket ugyanolyan sikerrel, mint hazája Komensky-
múzeumaiban. 

A „Látható világ” első magyar kiadásának bibliofil gonddal készült ha-
sonmás-remekét ebben a pöttöm, meseszerű holland városkában adta át, 
az ódon tanácsháza gerendái alatt, a város polgármesterének Sárospatak 
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és a magyar szellemi világ főhajtása- és tiszteletadásaként a pataki kollé-
gium könyvtárának igazgatója. 

A könyvek sorsa éppolyan megpróbáltatott volt hazánkban, mint a né-
peké és embereké. A Látható világ olyan könyvnek reprodukciója, amely 
egyetlen példányban maradt fenn a lőcsei ferencesrendi kolostor könyvtá-
rában s innét került át a budapesti Országos Széchenyi Könyvtárba. En-
nek a könyv-unikumnak bibliofil gondossággal és szakszerű szeretettel, 
bőrkötésbe foglalt, erős, vastag papírra fotografált reprodukciója fekszik 
asztalomon. 

Történetét egy kitűnően felépített kis tanulmány mondja el a bibliofil 
reprodukció kísérő füzetében – sajnos névtelenül, de annál rokonszenve-
sebb tárgyilagossággal. 

(Csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy az efféle gondos vezető 
tanulmánynak a szerző neve ad hitelt világszerte – a szerző névtelensége 
ez esetben érthetetlen és felesleges találgatásokra ad csupán okot, mintegy 
tüntetni látszik a gondos filológia jelentősége ellen.) 

A „Látható világ” e Brassóban nyomtatott latin-magyar változata az el-
ső a magyar szöveget is tartalmazó kiadások között; tíz évvel előzte meg 
a nála ismertebb lőcsei négynyelvű, azaz latin-német-cseh-magyar szöve-
gű kiadást. 1675-ben, tizenhét évvel az első latin-németnyelvű nürnbergi 
kiadás után jelent meg latin-magyar nyelven az erdélyi fejedelemség terü-
letén, a szász- magyar protestáns szellemi együttműködés, a sajátos erdé-
lyi nemzetköziség beszédes és hiteles bizonyítékaként. 

„Coronae – Corona Brassó német nevének, Kronstadtnak latin változa-
ta – Typis ac sumptibus Petri Pfannenschmiedii impressit Nicolaus 
Molitor”, azaz „Brassóban, Pfannenschmied Péter költségén és betűivel 
nyomtatta Molitor Miklós 1675-ben”, olvassuk a 527 oldalas fakszimile-
kötet impresszumában. 

Brassó nyomdáját az erdélyi szászok protestáns térítője, Honterus Já-
nos a brassói predikator-tudós és nyomdász alapította, akinek bronz szob-
ra ma is ott látható a híres brassói gótikus protestáns katedrális, a Fekete-
templom előtt. 

„A Honterus-nyomda – mondja a vezető tanulmány – ebben az időben 
élte fénykorát. Vezető tulajdonosa 1657–1660 között egy nagytekintélyű, 
kiváló műveltségű férfiú: Hermann Mihály, a város bírója, II. Rákóczi 
György erdélyi fejedelem tanácsosa, végül az erdélyi szász nemzet hely-
tartója. Az Orbis Pictus megjelenése idején Pfannenschmied Péter a 
nyomda bérlője, ebben az időben városi hitszónok a hatalmas gótikus 
főtemplomban”. 
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Müller Molitor Miklós 1657-től 1702-ig a nyomda alkalmazottja volt, 
aki a nyomdai munkán kívül ez években a brassói nyomtatványok terjesz-
tését és árusítását végezte. 

A műben szereplő fametszetek „kemény rajzossága” – a kísérő tanul-
mány írója szerint – azt bizonyítja, hogy új dúcokról készültek, nem 
agyonhasznált, kimustrált régiekből. „Pfannenschmied Péter tehát a ko-
rábbi, külföldi Orbis Pictus kiadások képeinek alapján – de azt nem szol-
gai módon másolva faragtatta meg az új dúcokat valamely külhoni, vagy 
helyi mesterrel s ezeket használtak fel mind a latin-német, mind pedig a 
latin-magyar szövegű kötet képeinek előállításához.” A brassói nyomda 
az Orbis Pictus első magyar változatán dolgozva tehát ugyancsak kitett 
magáért. 

A tanulmány kissé bátortalanul – az idekívánkozó nyelvi méltatás fel-
adatát megkerülve – szól a magyar szöveg létrejöttének kérdéséről. Ízes, 
erős, tömör, inas, hajlékony ez a nyelv. A kiadás a négynyelvű nürnbergi 
változat magyar szövegét követi, de sokhelyütt helyesbítéssel, javítással 
él. Ki segédkezett e magyar szöveg létrejöttében? A felelet csupán felte-
vés: bizonyára „valaki a brassói iskola tanárai között, aki tökéletesen tu-
dott magyarul” – többet a filológia nem tudott erről mondani. 

A kísérő tanulmány néhány méltató mondata figyelemreméltó s arra 
utal, hogy írója jól ismeri Comenius Ámos János szellemi méreteinek 
jelentőségét. Idézzük az ismeretlen szerző iránti tiszteletünk tanúságaként, 
a téma nagy európai összefüggéseire világító sorait: 

„Kézbe véve a budapesti példányt: Sárospatak és Brassó, Nürnberg és 
Lőcse iskolainak emléke idéződik fel, sorait olvasva, szép és „hasznos” 
képeiben gyönyörködve hajdan volt tanítók és kisdiákok arca merül fel... 
S mögöttük felmagasodik Comenius nemzeti és felekezeti elfogultság-
okon túl-emelkedő alakja, felidéződik városokat, országokat, népeket át-
fogó hányatott élete; embereket a tudományban, a tudomány áltál össze-
kötni, egybekapcsolni kívánó lázas, önemésztő „pedagógus” tevékenysé-
ge: „növelő, azaz embert és népet gazdagítani, gyarapítani, felemelni aka-
ró munkássága.” 

Aki e rövid művelődéstörténeti útbaigazítás után kezébe veszi majd e 
remekbe készült kötetecskét – ezt az iskoláskönyvet, amely az anyanyelvi 
és a latinnyelvű képzés, afféle kétnyelvű beszéd- és értelemgyakorlat cél-
jaira szolgált protestáns iskolákban Európaszerte – bámulva tapasztalja 
majd, hogy Comenius itt háromszáz esztendővel ezelőtt, olyan pedagógiai 
elveket vitt át a gyakorlat síkjára, amelyekhez éppen a mi évtizedeinkben 
érkezett el – tért újból vissza – a nevelés elmélete. 
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PEÉRY REZSŐ 
Szép megszállottság78 

Ferdinandy György: nemezio gonzález egyetemi tanár beszéde a fekete-
erdő állataihoz, novellák, Magyar Műhely, Párizs 1970, 114 lap 
Domahidy András: Vénasszonyok nyara, regény, A Lehel-pályázat Bi-
zottságának kiadása, Róma, é. n. (1969), 218 lap 
Öry Miklós: Pázmány Péter tanulmányi évei, életrajzi tanulmány, Prugg 
Verlag, Eisensiadt 1970, 184 lap 
Szépfalusi István (szerkesztő): Együtt Európában, tanulmányok, előadá-
sok, Útitárs kiadás, Oslo-Bécs 1971, 220 lap 
 
Négy kötetet helyeztem el egymás mellett a könyvespolcomon: műfajban, 
stílusban, hangütésben, merőben különböző négy könyvet. A regényt a 
nyugat-ausztráliai Perthben írták és Rómában nyomtatták, a novellák Pu-
erto Ricóban születtek és Párizsban jelentek meg, a tanulmánykötet kéz-
iratait Becsben gyűjtötte össze a szerkesztő Európa számos országából 
egy müncheni nyomdának, az életrajzi tanulmány pedig egy kismartoni 
osztrák műhely terméke.  

Az ausztrál regény, az osztrák életrajz, a középamerikai novellák és az 
európai tanulmányok mégis, minden eltérés ellenére, közeli rokonok, 
egyazon tőről sarjadtak: mindegyiket magyarul írták. Nem tudhatom, 
hogy lesz-e még, mondjuk 2071-ben is magyar irodalom, de ha mégis 
lenne, kutatója valószínűleg meglepetten üti majd fel a fejet, mikor a hu-
szadik század második felének történeti feltárásához érkezik. Hirte-
len, szinte összeesküvésszerűen, és irodalmunk történetében úgyszólván 
teljes novumként párizsi gyárimunkások, londoni újságírók, chikágói 
egyetemi tanárok, osztrák falusi káplánok és római szerzetesek magyar 
könyveket kezdenek írni, holott tudva tudják, hogy még a legkedvezőbb 
esetben is csak egy maroknyi olvasó kezébe kerülhet el munkájuk, hiszen 
a magyar olvasótábor túlnyomó többsége szigorú intézkedésekkel el van 
tőlük rekesztve mintha nem is a szellem munkásai, hanem valamely sú-
lyos ragály terjesztői lennének. Írhatnának angolul, franciául, spanyolul 
vagy németül és ez megbecsültetésben, hírben, anyagiakban sokkalta töb-
bet jelentene. Mi készteti, sarkallja őket mégis magyar írásra? – irreális 
nosztalgia, niebelungi hűség az anyanyelvhez, a távolbaszakadt ember 
hamis tudata, gyerekes képzelgés, belső parancs, amelyet Mikes Kele-
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mentől, Jósikától, Horváth Mihálytól örököltek, vagy merő feltűnési 
vágy? – a feleletet hagyjuk képzelt irodalomtörténészünkre, hiszen, mint 
kortársak és résztvevők amúgy sem igényelhetnénk a tárgyilagos ítélet-
mondás képességét. Talán még csak annyit fűzzünk hozzá: az utóbbi idő-
ben néhány jel arra mutat, hogy a budapesti illetékesek is kezdenek ráéb-
redni: az adminisztratív elzárás es kirekesztés mindig a félelem és a gyen-
geség jele, míg a higgadt, magabiztos erőé a türelem, a nyitott ajtó. Nehéz 
megítélni, hogy a budapesti illetékesek mögött, illetve fölött álló, még 
illetékesebb illetékesek milyen messzire jutottak a józan belátás útján – de 
mégis azt remélem: egyszer talán a kecskeméti könyvtáros is elolvashatja 
majd Perth-i kollégájának magyar regényét. 

Úgy gondolom, hogy a négy kötetet, amelyet itt be szeretnék mutatni – 
csak röviden bemutatni, és nem, ahogy megérdemelnék, behatóan ismer-
tetni és értékelni –, a kecskeméti, a kolozsvári, a kassai, a pesti könyvtá-
rosok és többi olvasok is örömmel es tanulsággal, de legalábbis érdeklő-
déssel olvasnák, ha olvashatnák. 

Ferdinandy György novellát és karcolatot tartalmazó kötete részben fe-
leletet ad a kérdésre, hogy miért is ír magyarul – illetve magyarul is. 
Ugyanis franciául is ír és még egy francia irodalmi díjjal is kitüntették; de 
úgy látszik, még van mondanivalója, amelyről anyanyelvén kell vallania. 
Ferdinandy világa nem fenyegetett, vagy szétesőben lévő, hanem már 
lerombolt, özönvíz utáni világ. Az elsüllyedt gyermekkor és az elvesztett 
ifjúság magyarországi, puertoricói, nyugat-európai elrongyolt emlékeit 
szorongatja kezében, ezekbe kapaszkodik görcsösen, hol fájdalmas nosz-
talgiával, hol utálkozó kényszerrel. Neki is, mint Krúdynak vagy Koszto-
lányinak, az élet: emlék. Egyetlen kincs és elvethetetlen bilincs. Ha még 
osztatlan lenne irodalmunk, Ferdinandyt alighanem Hernádival és Mé-
szöllyel említenék egy névsorban, ha talán még nem is egy sorban. Szag-
gatott, rövidmondatos, szürrealista elemekkel átszőtt stílusa teljesen az 
övé és csak az övé: szemlélete bátor és szuverén. Nagyon kiérdemelte, 
hogy merész kísérleteit, eszeveszett verbális kalandjait egyre fokozódó 
érdeklődéssel kísérjük. 

A nyugat-ausztraliai Perth-ben élő Domahidy András Vénasszonyok 
nyara című regénye a csiszolt stílusú novellák írójának első kísérlete eb-
ben a műfajban. Az egyszerű történet 1945–47-ben pereg le: újabbkori 
történelmünk talán legérdekesebb, legígéretesebb szakaszában, amikor 
egy szempillantásra szabad levegőt vehetett az ország két diktatúra vihar-
szünetében. Két fiatalember, volt földbirtokos, volt huszártiszt, 1945 
őszén hazatér Ausztriából, amerikai hadifogságból. Amíg távol voltak, 
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egy világ omlott össze Magyarországon; az a világ, amelynek születésük-
nél, neveltetésüknél fogva ők is részei, sőt pillérei voltak, amelyet azon-
ban távolról sem szemléltek bírálat nélkül. Hazatérve, nem is egy vissza-
hozhatatlan, birtokelosztásában és osztálykorlátaival kiáltóan igazságtalan 
társadalmi rend visszaállításáról álmodoznak, csak egyéni, személyes 
beilleszkedést keresnek az új keretekbe. De Rákosi Mátyás diktatúrája 
egyre sötétebben veti előre árnyékát; a regény végén az egyik fiatalember 
börtönben van, a másik pedig elhagyja az országot, mert mar csak kül-
földön remélheti, hogy nem pusztán származása, hanem embersége sze-
rint ítélik meg és fogadják be. Domahidy regénye tehát ugyanazzal a té-
mával foglalkozik, mint Illyés remeke, az Ebéd a kastélyban és akár ez is 
lehetne a címe: Utolsó ebéd a kastélyban. De amíg a számadó juhász 
unokája kívülről figyeli a magyar nagybirtokos réteg végnapjait, addig 
Domahidy alakjai belülről, a kastély ablakából nézik a világot és a társa-
dalmat. De ez a könyv nemcsak, és talán nem is elsősorban társadalmi 
regény. Ereje, legnagyobb erénye gondosan kimunkált, árnyalt iránya. A 
szerző eszményképe szemmelláthatóan Kosztolányi Dezső stílusművésze-
te és legjobb lapjain nem is méltatlan mesteréhez. A regényen, mint 
majdnem szükségszerűen szinte minden első regényen, meg ott van az 
útkeresés bizonytalanságának néhány jele, különösen a szerkesztésben es 
néhány szereplő kissé hézagos ábrázolásában, őszintén reméljük, hogy a 
nagy műgonddal fogalmazó, pontosan árnyaló, bukólikus hajlamú író első 
kísérlete nem lesz egyben az utolsó is. 

Ferdinandy és Domahidy kötetéről szólva már többször leírtam Kosz-
tolányi nevét – Öry Miklós életrajzi tanulmányának bemutatását ismét 
vele kell kezdenem. De, hogyan is lehetne modern magyar prózáról írni 
annak legnagyobb mestere nélkül és hogyan lehetne Pázmányra emlékez-
ni Kosztolányi említése nélkül, aki a legszebb (nem a legtudósabb) ta-
nulmányt írta róla: az új magyar próza legnagyobb varázslója a régi ma-
gyar próza legvarázsosabb nagyjáról? Az új magyar irodalom képvisele-
tében az Édes Anna írója tisztelgett a nagy ős emléke előtt – most pedig 
úgy illenék, hogy a Pázmány-irodalom új, értékes darabját az írók, iroda-
lomkutatók és méltatók örvendező csoportja üdvözölje. Az ő szép köte-
lességük lesz, hogy a Pázmány Péter tanulmányi évei című tanulmány 
számos új adatát értékeljék, szempontjait, megállapításait megrostálják, 
esetleges hibáit és hiányosságait felmutassák. Öry Miklós, a Klagenfurt-
ban élő, őrségi születésű jezsuita szerzetes könyve szemmelláthatóan a 
labour of leve: a szeretet műve. Több mint 30 év ritka szabad óráit áldoz-
ta arra, hogy rendjének legnagyobb magyarjáról – Pázmány tanulóéveiről 
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– számos európai könyvtárból és dokumentumkötetből minden hozzáfér-
hető anyagot összehordjon és az eddigi kutatások figyelmesen megrostált 
eredményeivel kiegészítve, kötetbe foglaljon. Csak az ilyen áldozatos 
munkából, ilyen, szinte megszállott szeretetből születhet majd meg Páz-
mány Péter végleges, gondosan ellenőrzött adatok mozaikköveiből össze-
álló, tudós életrajza. Kár, hogy a kötet nyomdai kiállítása, tördelése és 
tükre nem üti meg a tartalom színvonalát. A korrektori munkát is nagyobb 
figyelemmel kellett volna végezni: néhány magyartalan fordulat és suta 
mondat kigyomlálása, illetve kiigazítása, jelentősen emelte volna ennek a 
fontos életrajzi munkának az olvasmányosságát. 

A bemutatott négy könyv közül a Szépfalusi István által szerkesztett 
tanulmánykötet a legegyenetlenebb, de ugyanakkor tálán a legérdekesebb 
is. 1960 óta az Európai Magyar Evangéliumi Konferencia nevű mozga-
lom többször megbeszélésekre gyűjtötte össze a fiatal nyugati magyar 
értelmiség egy részét. A konferenciák válogatott anyagát öt kötetben ki-
adták, de ezek a gyűjtemények nagy részben még csak az egyházi kötött-
ségű olvasók érdeklődési körében maradtak. Az új kötet a 6–10-ik talál-
kozó válogatott előadásait tartalmazza és már sokkal szélesebb olvasókö-
zönséghez fordul, tehát hűen tükrözi az egyházaknak és köztük a nyugati 
magyar egyházi közösségeknek azt a dicséretes, új törekvését, hogy belül-
ről egyre szélesebbre tárva a templomajtókat, kapcsolatokat igyekezzenek 
keresni a mai emberrel és problémáival. A szociológusok és a történetírók 
talán a kötet gazdag krónikaanyagát, vagy a konferenciák kerekasztal-
vitáinak összefoglaló ismertetéseit olvassák majd a legnagyobb érdeklő-
déssel: ezek jól tükrözik a problémákat, amelyek a nyugat-európai ma-
gyar fiatalok egy részét foglalkoztatják. De a könyv törzsét 12 tanulmány, 
vagy, ha úgy tetszik, kiegészített és lekerekített nyomtatott előadás alkot-
ja: a konferenciákon elhangzott teológiai, jogi, történelmi, bölcseleti és 
irodalmi előadások java. Itt csak az irodalmi és történelmi vonatkozású 
munkákat szeretném néhány mondatban érinteni. Balla Bálint, Nyugat-
Berlinben dolgozó szociológus tanulmánya a magyar kivándorlástörténet 
problémáiról, kitűnően alapozott, úttörő fontosságú dolgozat; kár, hogy 
gondolatmenetét éppen a legérdekesebb fejtegetéseknél szakítja meg. 
Felvetett gondolataival, új adataival, bátor szempontjaival, így is beha-
tóbban kellene foglalkozni és vitatkozni. Szente Gabriella, a nálunk még 
úgyszólván ismeretlen, korformáló erejű dán gondolkodóról, Kierke-
gaardról írt a szó legnemesebb értelmében népszerűsítő, értékes dolgoza-
tot, Kerényi Magda pedig a Nobel-díjas svéd író, Lagerkvist utolsó hat 
művét mutatja be. Szabó Zoltán történeti tanulmányának néhány megálla-
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pításával és adatával a szaktörténész talán vitáznék, de ő sem tagadhatná, 
hogy a Londonban élő szerző az irodalmi eszközök teljes birtokában fes-
tett kitűnő, modern miniatűrét II. Rákóczi Ferencről. Szente Imre lírai 
szálakkal átszőtt előadása azt boncolja, hogy mit is jelent nekünk, mai 
magyaroknak, Illyés Gyula. A gyűjtemény kiemelkedően legfontosabb 
írása Cs. Szabó László műve, egy remekbemunkált fejezet készülő vagy 
legalábbis tervezett önéletírásából. Illyés Gyula írta nemrégiben, hogy Cs. 
Szabó márványba és agyakba vési műveit. Itt valóban ezt tette. Kolozsvá-
ri ifjúságát, szűkebb családját a kegyetlen írói szigor, a könyörületes 
megértés és a csillámló humor páratlan ötvözetében mutatja be. Lassan 
odáig érkezünk, hogy Cs. Szabót csak Cs. Szabóval mérhetjük: ez a feje-
zet életművének egyik legjobb darabja, sőt – minek aprózzam a szót, mi-
nek kerülgessem óvatoskodva a felső fokot? – a legemberibb, a legnyitot-
tabb, a legjobb. Veszélyes mesterség a jósé, de úgy érzem, ha Cs. Szabó 
végig bírja majd ínnal, könyörtelen szemmel és keresztény szívvel, akkor 
önéletrajza a klasszikus erdélyi emlékezések egyenrangú mai párdarabja 
lesz. Irigylem a bírálót, aki – remélem nemsokára –, a kész művet teheti 
majd mérlegre. (Csak zárójelben szeretném a szerző figyelmét egy apróbb 
elírásra felhívni; Herzl Tivadarnak, a modern cionizmus zseniális elindí-
tójának nem Tódor volt a keresztneve, és nemcsak „magyar születésű” 
volt, hanem, mint lebilincselő önéletrajzának számos részletéből is kide-
rül, magyar neveltetésű is – történetesen ugyanabban a budapesti gimná-
ziumban tanult és érettségizett, mint az „Együtt Európában” szerkesztője.) 
Szépfalusi Istvánnak elismerés jár a kötet írásainak értő válogatásáért és a 
gazdag krónika, valamint jegyzetanyag összeállításáért. Érzésem szerint 
azonban a hitbölcseleti, orvostudományi, jogi és művészetbölcseleti mun-
kák mércéjét még magasabbra kellene emelnie. 

Négy hang, négy világ, négy könyv. Nem a politika béka-
egérharcainak múló érdekű pamfletjei, hanem becses hozzájárulások a 
magyar irodalmi műhely munkájához. Most már csak arról illenék gon-
doskodni, hogy eljussanak, eljuthassanak mindenkihez, aki örömmel és 
érdeklődéssel fogadná üzenetüket. Akikért születtek, akikhez szólnak és 
akiknek elidegeníthetetlen emberi joga, hogy minden könyvet elérhesse-
nek, amelyet olvasásra érdemesnek vélnek. A Nyugaton megjelenő érté-
kes magyar írások nem maradhatnak végleg egy szép megszállottság 
visszhangtalan jelzései. 
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BOGYAY TAMÁS 
Iskola a magyarságra79 

Bosnyák István – Szeli István (szerkesztők): A Hungarológiai Intézet Tu-
dományos Közleményei, II. évf. 3. szám. Újvidék, 1970, 158 lap 
 
Extra Hungarian non est vita, si est vita, non est ita – a XVIII. század 
végen felbukkant mondást maró gúnnyal idézte a XX. századi magyarság, 
mint a kurtanemesi, öntelt korlátoltság jellegzetes megnyilatkozását. 1920 
óta aztán nagyon is megtanulhattuk, hogy extra Hungáriám is van élet. 
Nemcsak élettanilag, hanem szellemi értelemben is. Kezdtünk azonban 
rájönni arra is, hogy a mondás második felében mégis van igazság: az az 
élet nem olyan mint a hazai. A kisebbségi sorsban kezdett kialakulni egy 
újarcú magyarság, amely nehezebb körülmények között, nem egyszer 
jobb, nemesebb irodalmat tudott alkotni. Erdély szinte példaképpé lett. 
Nem csoda, hiszen évszázados önállóság hagyományaiból táplálkozhatott; 
különleges ajándéknak tűnt fel mindaz, ami onnan jött. Akkoriban még 
Vajdaság tudta nyújtani a legkevesebbet. 

A bécsi döntések megint a magyar állam keretébe vonták a határokon 
túli magyarok többségét. De 1945 óta újra itt van a kérdés: milyen a ma-
gyar élet – extra Hungáriám? Nem az anyagi létre gondol az ember, azt 
viszonylag könnyű megállapítani. Izgatóbb – épp a jövő szempontjából – 
az, hogy mit tud alkotni szellemi téren? Illyés Gyula mondta, hogy a ki-
sebbségi sor: iskola a magyarságra. Ezzel a gondolattal veszi kezébe az 
ember a Magyarország határain kívüli magyar művelődés minden termé-
két. Természetesen más az újság, más a regény vagy elbeszélés-kötet és 
ismét más az igényes folyóirat vagy évkönyv. 

A jó folyóirattal kissé úgy vagyunk, mint a tartalmas emberrel. Sok 
minden van benne, első pillantásra nehéz róla véleményt alkotni. De az 
olvasóban mégis elég hamar kialakul az általános benyomás. Mint egyes 
emberekről, így a kezében lévő folyóiratról is megállapítja, hogy rokon-
szenves-e, vagy sem. 

Itt van előttem a nemrég alakult újvidéki Hungarológiai Intézet tudo-
mányos közleményeinek harmadik száma. Tíz íves, 160 oldalas kötet és 
ráadásul egy 30 oldalas melléklet: „A jugoszláviai magyar folyóiratok és 
lapok 1969. évi magyar irodalomtörténeti repertóriuma.” Ízléses, de nem 
hivalkodó, kitűnő kiállítás, amelyet megirigyelhetne akárhány magyaror-

                                                           
79 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 4. számában. 
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szági vagy nyugati folyóirat is. Az első benyomás tehát határozottan ked-
vező. És ha végiglapozzuk, majd elkezdjük olvasni, ez a benyomás csak 
erősödik. Végül is azzal tesszük le a kötetet és mellékletét, hogy épp 
olyan értelemben rokonszenves, mint egy jó, tartalmas ember, mint vala-
melyik jóbarátunk. Nem kell mindenben egyetértenünk vele, de érezzük, 
tudjuk róla, hogy becsületes, őszinte és a legjobbat akarja adni. 

A rokonszenves embernél is fel szoktuk tenni magunkban a kérdést, 
miért kedveljük, mi benne a megnyerő. Részletes feleletet aligha lehet 
adni. Így vagyunk az emberi szellem termékeivel is. Egy könyv vagy fo-
lyóirat érteket és sajátosságait mégis könnyebb megragadni és szavakba 
foglalni. Legjobb, ha megpróbáljuk áttekinteni, hogy mi is van benne. 

A kötet mintegy kétharmad részét tanulmányok teszik ki. Bosnyák Ist-
ván egyetemi tanársegéd, a közlemények főszerkesztője első helyen a hét 
éve halott B. Szabó György író és grafikus szellemi portréját egészíti ki 
érdekes vonásokkal. A név csak a jugoszláviai, elsősorban a vajdasági 
magyarok számára fogalom. író volt és művész, politikailag elkötelezett, 
aki vállalta a kisebbségi „kultúrmindenes” nehéz szerepét. Nézetei, felfo-
gása változott, fejlődött. Fiatalon vitte el a tüdővész. Pár mondat a terje-
delmes cikkből kiszakítva is érzékelteti, hogy ki volt és hová jutott B. 
Szabó György. Az íróról és kritikusról olvassuk: „B. Szabó nemcsak 
szenvedő alanya és kiszolgáltatottja volt nyomorúságos kis 
szocrealizmusunknak, hanem az ellene indított harc élvonalbeli képvise-
lője is.” 

A képzőművészről szóló szakasz pedig így kezdődik: „Ha majd valaha 
monográfia íródik a képzőművész B. Szabó munkásságáról, lehetetlen 
lesz megkerülni a párhuzam megvonását festészete és kritikusi gyakorla-
tában megnyilvánuló irodalomszemlélete között. Hisz ez a párhuzam ma-
gától adódik; B. Szabó György lényegében ugyanazt az utat járta meg a 
reáltól (és szocreáltól) az absztraktig, amelyet első, a szocrealista „iroda-
lomelmélet” legkiabálóbb badarságaival vitába szálló, de egyféle mérsé-
keltebb szocrealizmussal nem egy vonatkozásban rokon írásaitól az „Éj-
szakák, hajnalok” legjobb esszéiig is megjárt.” 

A Lőrinc Péter nevével jelzett második tanulmány „Aszlányi Dezső és 
az irracionális dialektika” címen az 1910-es és húszas évek egy érdekes és 
meglehetősen különc gondolkodójának emlékét idézi. Aszlányi Dezső, 
akinek ugyancsak Vajdaság volt a hazája, lírai filozófus volt, polgári gon-
dolkodó, de akinek pacifista humanizmusában a cikk szerzője, írói névvel 
szereplő újvidéki egyetemi tanár, bizonyos marxista jövőbelátást vél fel-
fedezni. 
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Az első két tanulmányban elég nagy szerepet játszanak mai politikai, 
ideológiai problémák is. A következőkben a magyar-délszláv irodalmi és 
általában kulturális kapcsolatok állnak az előtérben. A budapesti Fried 
István a szerzője „A szerencsétlen lányka” című tanulmánynak, amely 
egy szerb népköltészeti motívum magyar recepcióját mutatja be Vitkovics 
Mihálytól Vörösmarty „Szép Ilonká”-jáig. Az újvidéki Dávid András pél-
dás filológiai alapossággal vizsgálja Nagy Lajos magyar király költői em-
lékét a délszláv énekhagyományban. A tanulság az, hogy a középkorban 
sokkal erősebb volt a kölcsönös egymásra hatás a magyarok és horvátok 
között, mint ahogy ma el tudjuk képzelni. Andelic Magdolna, a Hungaro-
lógiai Intézet tudományos munkatársa, Radics György, a 19. század má-
sodik felében a szerb-horvát kultúra magyarnyelvű közvetítője és tolmá-
csolója munkásságát tárgyalja. A szlovén-magyar kapcsolatok terén ját-
szott úttörő szerepet a vend születésű Pavel Ágoston szombathelyi gimná-
ziumi tanár, akinek egész pályafutását, de elsősorban szlovén irodalmi 
fordításainak viszontagságos történetét a ljubljanai egyetem néprajzpro-
fesszora és Pavel jóbarátja, Vilko Novak ismerteti. A cikk számos idézete 
kettőjük magyarnyelvű levelezéséből nemcsak az 1946-ban meghalt fá-
radhatatlan kultúrközvetítő, folyóiratszerkesztő és kutató alakját hozza 
emberi közeibe, de történelmi hitelességgel idézi fel a 20-as és 30-as évek 
magyar szellemi légkörét is. Bálint Sándor professzor, a nemzetközi hír-
nevű szegedi néprajzos Szajánról, a Nagykikinda közelében lévő, a múlt 
század elején szegedi dohánykertészekkel benépesített magyar községről 
írt rövid tanulmányt, amely mintegy bevezetője az úgylátszik tervbe vett 
nagyarányú néprajzi gyűjtőmunkának. 

A jugoszláviai magyarság jelene és jövője szempontjából rendkívül 
fontos kutatómunkáról számol be röviden az utolsó tanulmány Djuric 
Djordje újvidéki főiskolai tanár tollából. Ismerteti a szociálpszichológiai 
vizsgálatokat, amelyekkel azt igyekeztek megállapítani, az általános isko-
la nyolcadik osztályos szerb, magyar és Crna Gora-i, azaz montenegrói 
nemzetiségű tanulói körében milyen sztereotip kép alakul ki a saját etni-
kai csoportjuk és a másik két csoport tagjairól. A cikk sajnos csak a saját 
nemzetükkel kapcsolatos válaszokat ismerteti részletesen. A másik két 
csoportról alkotott képekről annyit árul el, hogy a vegyes lakosságú kör-
nyezetből származó tanulóknál a legerősebb a különbözőség tudata, a 
sztereotip vonások zöme azonban itt is pozitív, aminek alapján kialakítha-
tó a valóságnak megfelelő reális kép. 

A tanulmányokra a Dokumentum rovat következik, amely Móricz 
Zsigmond levelét közli a „Búzakalász” című színműve zentai bemutató-
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jával kapcsolatban. Még értékesebb a székelykevei betlehemes játék, 
amelyet a bukovinai székely telepesek hoztak magukkal. A betlehemezés 
szokását több mint 30 éves szünet után, 1965-ben újították fel a falu lakói. 
A szép és igazi székely betlehemes játék méltó gyümölcse az újvidéki 
magyar tanszék rendszeres kutató- és gyűjtőmunkájának. 

A Kisebb közlemények rovatában a Hungarológiai Intézet új kutatási 
programjáról olvasunk, amely ugyancsak a Bácska-bánáti magyarság sa-
játos helyzetével kapcsolatos. Azt kívánják megvizsgálni, hogy milyen 
hatással van a kétnyelvűség az intelligencia fejlődésére. Évforduló címszó 
alatt egy budapesti nyelvész, Tompa József és az újvidéki magyar tanszék 
vezetője, Penavin Olga, a 75 éve meghalt adai születésű Szarvas Gábor 
tudományos munkásságát és emberi egyéniségét idézi fel. 

A könyvismertetések is éreztetik a Hungarológiai Intézet munkájának 
sajátos irányát. Első helyen Juhász I. „Probleme dér Interferenz” című, a 
MTA kiadásában megjelent nyelvlélektani munkáját ismertetik, amely 
épp a kétnyelvűség kutatása szempontjából nagyon tanulságos. Az Intézet 
belső életét és munkásságát tárgyaló zárószakasz a magyar-szerb-horvát 
öszevető nyelvtan második munkaértekezletéről és a folklór-
szemináriumról számol be, amelyen magyarországi tudományos intézmé-
nyek képviselői is résztvettek. Az egészet mintegy betetőzi és kiegészíti a 
már említett bibliográfiai melléklet a jugoszláviai magyar folyóiratok és 
lapok 1969. évi magyar irodalmi és nyelvi vonatkozású cikkeiről. 

A sokoldalúság és szakszerűség elismerésreméltó. De mi az, ami ezt a 
folyóiratot ezen túl emberi értelemben rokonszenvessé teszi? A válasz az 
Aszlányi Dezsőről szóló cikk végén álló idézet lehetne; mintha ennek a 
„lírai filozófus”- nak a szelleme hatná át az egész kötetet. 

„Így volt biz ez régen 
Új zene hallatszik: 
Nem bánom a színed 
Nem törődöm vele  
Mely földön születtél 
Új testvért keresek  
Széles e világon  
Bárhol a hazája  
Testvéremül látom 
Nem bántom a színed  
Nem bánom kiért élsz  
Nem bántom a hited  
Nem bánom kiért halsz  
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Új jel van az égen .. 
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CZIGÁNY MAGDA 
Modern építészet, mai városkép80 

Granasztói Pál: Az építészet igézetében, Magvető, Budapest 1966, 516 
lap 
 
Granasztói Pál könyvében megbúvik egy rövid fejezet korunk képzőmű-
vészetéről. Szokatlanul őszinte szavak. Leírja megrendülését egy velencei 
Tintoretto kiállításon és az Eremitage-ban, Leningrádban. Kiváltója 
Tintoretto Olajfák hegyén című festménye és Rembrandt Tékozló fiúja. 
Nem nagyobb remekművek ezek, mint számos más közismert festmény 
az európai múzeumok falain. Granasztói meg sem kísérli elemezni, hogy 
miért éppen ezek előtt robbant ki belőle ez a váratlan és heves érzelmi 
reagálás, bár hozzáfűzi, hogy mindkét esetben az ábrázolt jelenet benső-
séges ismerete is hozzájárult ahhoz a nagyfokú együttérzéshez, amiben a 
festő és a néző kivételes alkalmakkor találkozhat. A képek igazi élvezeté-
hez több kell, mint a látás, ismeretekre is szükség van, tudásra, ami a tel-
jes megértésnek előfeltétele. Ez az, ami hiányzik az absztrakt művészet-
ből, ezért áll a néző idegenül, közömbösen a mértani idomokat ábrázoló 
képek előtt, de amit azután még magának sem mer bevallani. 

Alig hiszem, hogy köröktől, háromszögektől, színfoltoktól, dudoroktól 
valaha is mélyen megrendülnék – írja Granasztói. Ilyen igényem pedig 
van, másnak is minden bizonnyal. Hol és hogyan teljesülhet, e pillanatban 
nem tudom ... Mert mindebből, amit gondolok, csak egyet érzek bizo-
nyosnak: viszonyunkat újra kell rendeznünk a művészettel, s ha ezt meg-
tettük, akkor teremtettük meg az új művészet kibontakozásának lehetősé-
geit. 

A következő szerepet, majdnem úgy, mint középkori, messze földről ho-
zott portékájukat dicsérő kereskedőkét, Granasztói a kritikusoknak és a 
művészettörténészeknek szánja: S úgy érzem, kellenek az esztéták, a mű-
történészek, hogy tisztázzák, bontakoztassák ezt az új viszonyt... Ilyen 
közvetítés kell, mert alighanem a szemlélet, a látás, az alapvető relációk 
mélyére kell nyúlnunk, amire mi, nézők, egymagunkban nem vagyunk 
most képesek. 

Granasztói szavainak igazságát tanulmánykötete bizonyítja. Építészet-
tel foglalkozó tanulmányaiban ugyanis ő vállalta magára a közvetítő sze-
repét, írásait saját fogalmazása szerint a szélesebb közönségnek szánta, 

                                                           
80 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 4. számában. 
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alapvető kérdések boncolgatását, néha rövid történeti áttekintéseket és 
sokszor sétákhoz kapcsolódó megemlékezéseket és ismeretterjesztést kí-
vánt adni. Tévedés lenne azonban Granasztói kötetét ezért az írói szerény-
ségből fakadó jellemzés miatt lekicsinylő mozdulattal félretolni. Mert az 
ismeretterjesztő műveket oly gyakran elszürkítő tudományosság vagy 
elsekélyesítő semmitmondó csevegés ezekben a tanulmányokban nem kap 
helyet. Inkább a tudásnak a természetessége és ebből eredően mélyről 
fakadó közvetlensége, amikor, bár az eredeti cél még tanítás lehetett vagy 
ismeretterjesztő beszámoló, a közvetített információ könnyed beszélge-
téssé válik, baráti eszmecserévé az író és az olvasó között. Mondhatnánk 
úgy is, az építész, a művészettörténész és a városnézésben vele tartó ki-
rándulótárs között. 

A művészeti irányzatok, különös tekintettel a modern építészetre, a 
múlt műemlékei és az új városalakító tervek, épületek és formák jobb 
közvetítőre nem is találhattak. Talán mert Granasztóinak is meg kellett 
járnia az utat az új megértéséig és a régi megbecsüléséig. Az előbbit a 
fiatalság forradalmi indulatokat lelkesen magáévá tevő gyorsaságával, az 
utóbbit az évek beérésével lassan mind több ízt értékelni tudó szüretelő 
komótos körültekintésével. Gropiusról megemlékezve írja a harmincas 
évek elejéről: – ... nekem, aki akkor ifjú fejjel, nyakig polgári konvenciók-
ba kötözve éltem, éppen ezek a formák – a lábakon álló házak, a fehérlő 
csupasz falak, a lapos tetők, a sötét, vízszintes ablakú síkok, a csőbútorok, 
az üveg, a fémek, a linóleum bauhausi összjátéka – jelképezték a szabadu-
lást, sőt, a lebegés, a szárnyalás képzeteit szuggerálták. Akár Bartók ze-
néje, Kassák versei is akkoriban. Mert ezek a fehér kubusok mintha lebeg-
tek volna a tájban, a légben, a föld felett. Tehát éppen a formák bűvöleté-
be kerültem, sőt, olyanokéba, amelyeket a formaalkotás addigi módszere-
inek megtagadásával hoztak létre, mondhatni, magának a forma szerepé-
nek a megtagadásával. Ritkán volt a formáknak olyan hatalma fölöttem, 
mint akkor. 

A visszaemlékezésnek ezeket a szavait 1963-ban vetette papírra. 
Ugyanebben az évben járt Szegeden, amelyre bevallása szerint fiatal ko-
rában ugyancsak haragudott. Az eklektikus sugárutas, körutas Budapest 
kisszerű utánzatának tűnt fel, még város voltát is kétségbe lehetett vonni, 
bár éppen Szegednek adatott meg az a nagyszerű lehetőség a nagy árvíz 
utáni újjáépítésben, hogy várostervezésével mintát nyújtson az egész or-
szágnak. Az eklektikus formákkal megbékélő, a múlt század várostervező 
lehetőségeit már jól ismerő építészből most húsz év után Szeged nem ide-
genkedést vált ki, hanem a ragyogó nyári napon megtett körséta varázsla-
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tos élményében Szegednek új képe és jelentősége rajzolódik ki benne: S 
mi itt élünk Magyarországon, s sokan nem tudjuk – sokáig én sem tudtam 
–, milyen sajátos értékeink vannak. Mert nem csak az lehet értékünk, ami-
ből másutt szebb, teljesebb van, hanem még inkább az, ami másutt nincs. 
Márpedig Szegedhez fogható ily egységes, formás város e korszakból Eu-
rópában nincsen, s noha a maga kora nemzetközi módján épült újjá, lé-
nyegében mégis sajátságos alföldi magyar város maradt. Tágas, bőséges 
és nyugalmas – árnyas, fasoros terekkel és utcákkal, felettük az égbolt 
vakító fényességével. Gondozott, eleven és vidám. Úgy hat e határtalan, a 
gyorsvonatból olykor lakatlannak tűnő tájon, mint valami oázis. 

Granasztói városi sétáinak, amelyeket könyvének második részében 
Város-képek címmel foglal keretbe, három gyökere van: a művészettörté-
nész minduntalan feltörő alapos felkészültsége, a problémák megoldásán 
töprengő építész szakmai érdeklődése és a mindig jelenlévő élményanyag, 
legyen akár felidézett gyermekkori emlék vagy frissen szerzett benyomás. 
A három alkotóelem egy-egy város leírásánál olyannyira egybeszövődik, 
egymást élesztgetve, hogy különválasztásuk szinte lehetetlen és értelmet-
len is lenne, mert megbontaná a kép harmonikus egészét. Debrecenről 
írva, vagy a pesti Dunapartról, a séta alatt feltáruló látvány, a megpillan-
tott épületek, emlékművek, terek, utcák, parkok emlékeket ébresztenek, 
majd az emlékeknek történeti adatok, adomák, magyarázatok teremtenek 
keretet. Azután egy fordulat, és mély lélegzetet vesz most a várostervező, 
hogy néha bizony elég kemény szavakkal elmarasztaljon egy-egy sikerte-
len megoldást, csúf épületet, rosszul elhelyezett szobrot vagy értelmetle-
nül kettészelt panorámát. Az anyagismeretnek és a látni tudó embernek 
közvetlen szavai teszik ezeket a sétákat emlékezetessé, és szinte azt az 
óhajt ébresztik az olvasóban, hogy a könyvvel kezében elinduljon és be-
járja Granasztóival Pestet, Budát, Debrecent, Pécset, Szegedet vagy Sal-
gótarjánt. 

Némelyik tanulmányában természetesen erősebben érvényesül 
Granasztói egyik vagy másik hangneme. Cikket szentel az Andrássy-út 
torkolatának és többféle megoldás lehetőségét csillantja fel, hogy a jelen-
legi csúf, kisszerű útlezárást átmenetileg vagy véglegesen, átrendezéssel 
és parkosítással kellemesebbé és kevésbé zavaróvá lehessen varázsolni. 
Hosszan ír a budai vár helyreállításának problémájáról is, ahol a pusztítás 
olyan méretű volt, hogy a tervezésnek többféle felújítási lehetőséget kel-
lett mérlegelnie, hogy a legmegfelelőbbet kiválassza. Teljes cikkben fog-
lalkozik a kecskeméti Aranyhomok szállóval. Szakmai szempontból vizs-
gálja elhelyezését, beosztását, homlokzatának megtervezését és erőtelje-
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sen elutasítja a szálloda körüli vitában elhangzott bírálatokat. Elemzi Sal-
gótarján új központját és Pécs modern negyedét, az Uránvárost. 

A legmagávalragadóbb fejezetei azonban azok, ahol régi városrészek-
ben barangol és a gyermekkorba visszanyúló barátsággal fordul az öreg 
házak, sárgafalú templomok, kertes udvarok és csendes terek felé. Leírá-
saiban, amelyek itt szinte líraivá válnak, a hangulatot tudja megragadni, 
amely ezekben az utcákban leng. A Víziváros, a Tabán vagy a téli Buda-
pestről írt sorok mögött Krúdyt érzi az olvasó. Az Erzsébet hídról írt szen-
vedélyes vallomás régi képeslevelezőlapokat elevenít fel, a hídon sétáló 
hölgyeket és urakat és a matrózgalléros kisfiút, aki a híd mellett és a híd-
dal együtt nőtt fel. A vidéki magyar városok is néha felébresztik benne a 
nosztalgiát a múlt iránt, amit az átépített Budapest tünedező régi utcái 
már egyre kevésbé nyújthatnak. Pécsett nyaralt is gyermekkorában, va-
lamelyik dombra felkapaszkodó utcában a Széchenyi tér mögött, erről írja 
talán legszebb sorait: Ezekhez a talán még ma is ápolatlan utcákhoz, a 
felfelé egyre szegényesebb, kopottabb házakhoz, a macskaköves járdák-
hoz, folyókákhoz, az egész városrészhez nem tudok ma már csak a város-
építészeti esztétika objektív mértékével közeledni, hiába fáradoztam egy 
életen át kimunkálni azt, s nagy zavarban volnék, ha dönteni kellene arról, 
ne építsenek-e itt modern, magasabb házakból álló, teraszosan emelkedő 
városnegyedet – az itt kezdődő, emelkedő déli lejtőkön, az erdők alján, a 
csodálatos kilátás fölött. Én ehhez csak egy szubjektív esztétika zavaros 
érzéseivel tudok közeledni: ezt érzem az egykori Pécsnek, mindenestől, 
az itt egykor folyt s talán még ma is folyó békességes életével, a bezárt 
kapuk, elfüggönyzött ablakok, néma kőfalak mögött, napsütötte hátsó 
kertjeivel, amelyekbe a kapuk résein át sokszor belesni lehet. A kertekben 
nagymosással, ruhaszárítással, paradicsombefőzéssel, amiről valamikor 
az utcán is tudni lehetett, mert csatornázás híján a kékítő vagy a paradi-
csom leve kifolyt a kapu alól a járda menti, lejtős folyókákba. Boldog 
kalandozásokkal a kertek között, flóberpuskával, macskák kergetésével. 
Vajon, adhat-e ilyen életet magasházak szövedéke? 

Furcsák kérdés egy megrögzött modern építésztől. Furcsa a kötetben 
is, Gropiusról és Le Corbusier-ről írt megemlékezése és a jövő városképét 
mérlegelő tanulmányok mellett, bár a városi séták hangulata előkészíthet-
ne rá. De amíg a nosztalgia aranyló páráját mintha legtöbbször könnyedén 
el lehetne fújni – amint az új Erzsébet híd karcsú ívei is feledni engedik a 
régit és megszokottat –, addig Pécs ódon házsoraira rátelepszik, megmoz-
díthatatlanul. Itt kulminál az a belső küzdelem, amelyet Granasztóinak az 
építésznek kellett vívnia Granasztóival az emberrel. 
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Az építészeti tanulmányok, amelyek a kötetnek több mint egyharmadát 
teszik ki, már egyöntetűen a modern építészet mellett állnak ki. 
Granasztói egy régebbi és egy újabb írását is közli a mai városképről és a 
modern városok lehetséges további fejlődéséről. A két tanulmány megírá-
sa közötti majdnem harminc év a részleteket, a nézetek egy-két vonását 
megváltoztatta, de az író alapelveit nem. A kiindulópont azonban nem az 
egyenes vonalú, magasságbatörő vagy messze elnyúlt kő és műanyag 
épület, nem a forma, hanem az épület funkciója, az ember szolgálata. Az 
épület lehet önmagában is szép – Le Corbusier egyik művéről mondja, 
hogy olyan, mint a zöld mezőn megpihenő fehér pillangó, míg a lábakon 
álló épületek és acélvázak a lebegés érzetét keltik fel benne. Kutatásaiban 
azonban a szükségletekből indul ki. Mi fogja meghatározni a jövő város-
ának lakótelepeit? Elsősorban a közlekedés felgyorsulása, ami lehetővé 
teszi a városok sűrűn épült utcáinak felbomlását és az ember visszatérését 
a természethez. Granasztóinak az alföldi városokról írt cikkei alapján, 
amelyekben nemcsak a legmagyarosabb települési formának, hanem a 
legkívánatosabbnak is a kertes családiházas építkezést tartja, az ember 
természetszerűleg a föld és növényzet, a víz és a napfény együtteséből 
kialakított környezetben érzi igazán jól magát, feltéve, hogy az érintkezési 
és kulturális központok még könnyen elérhetők. A családiházas építkezési 
formát azonban, helykihasználásának gazdaságtalan volta miatt, a lakó-
tömbös, vásárlóközpontos lakótelepeknek kell felváltaniok, amelyeket 
bőségesen méretezett parkok, erdősávok, tavak öveznek. A harmincas 
években írt tanulmányaiban a modern építészet és várostervezés új és he-
veny lázában még meglehetősen kérlelhetetlen és a városok határát a ter-
vezés keretein belül végletekig kinyújtaná, hogy elképzelésének elegendő 
tér álljon rendelkezésére; Könyvéhez írt jegyzeteiben Granasztói meg is 
jegyzi, hogy korábbi nézeteit a tapasztalatok alapján módosítani kénysze-
rült. Egyrészt a közlekedés fejlődésének nem várt üteme miatt, amely 
nemhogy a hajsza csökkenését vonta volna maga után, hanem ellenkező-
leg növelte azt, másrészt, ott, ahol a csendet, a magányt és nyugalmat el 
lehetett érni, hatásának nem várt negatív oldala sokszor erősebben érvé-
nyesült, és elszigetelődéshez, sokszor neurózishoz vezetett. Módosított 
nézeteit az 1964-ben írt Modern városkép és az egy évre rá következő 
Jövő városának körvonalai című művében fejtette ki. Mindkét tanulmány 
bizonyítja Granasztói jártasságát a külföldi szakirodalomban. Európában 
és főleg Amerikában épült lakótelepek problémái ugyanis ezek; ott a ko-
rai kertvárosok hamarosan alvó városokká váltak, mert lakóik főleg alud-
ni tértek csak haza. Egyébként üresek és némák és a városiasságnak még 
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csak a látszata sincs meg bennük, míg ugyanakkor a falvak bensőséges 
légkörét is nélkülözik. Tanulságok levonására azonban elérkezett az idő. 
A cikkek írásával nagyjából egyidőben indult meg Magyarországon is a 
nagyobbszabású lakótelep építés, Budapesten és vidéki nagy- és kisváros-
okban egyaránt. Szükség már régen volt rájuk, pénz és ötéves terv soha. 
Granasztói tanulmányaiban kidolgozott elvek és javaslatok megszívlelen-
dők lennének. 

Egy ponton hajlíthatatlan Granasztói véleménye. Az úgynevezett ma-
gyaros népi építészeti stílus megmentését és felhasználását illetően. Itt 
még Borbiro Virgil, a szeretett és nagyrabecsült tanárral és kollégával is 
szembeszáll. 

Misztikus erőkről beszélni ma már nem is szokás. Megoldásáról vi-
szont annál jobban. Egyes vélemények szerint háztípusokat kellene ter-
veztetni, amelyek modern keretek között megőriznének valamit a hagyo-
mányos építészetből. Azt, ami sajátságos, ami szívünkhöz nőtt forma. 
Kétséges azonban, hogy meg lehet-e valósítani erőszak alkalmazása nél-
kül az előírt minták kötelező elfogadását. Marad a pesszimista vagy re-
ménykedő várakozás. Kinek-kinek kedve és nézete szerint. 

Talán a merevségüket lassan levető modern formák logikájának szép-
sége és a tradicionális díszítőelemek újszerű megjelenése a réginek és az 
újnak olyan szintézisét hozza létre a magyar faluban is, amit Granasztói a 
városokról írva, talán kissé óhajtó módban, már egyszer összegezett: Le-
hetőséget kell adnia éppen a legkorszerűbb építészeti, telepítési, közleke-
dési eszközökkel arra, hogy ki-ki életformáját kedve szerint alakítsa, vá-
lassza meg: kinn vagy benn, alacsony vagy magas házban, szabadabb 
vagy intimebb, újszerűbb vagy hagyományosabb környezetben. Egyaránt 
nyitott sorompókkal tehát a jövő még újabb lehetőségei – és respektussal 
a múlt értékei felé. 

 
 



 

315 

RÓNAI ZOLTÁN 
Emlékezés Révész Andorra81 

 
Babits Mihály műveinek második kötetében olvasható „A madridi levél” 
című cikk. Ebben ezt írja Babits: 

„Levelet kaptam Madridból. Ez éppen aznap történt, amikor az újság-
ban egy érdekes riportot olvastam Madrid fantasztikus életéről. Ostrom-
lott városok élete mindig erősen foglalkoztatta képzeletemet. Micsoda 
kísérleti kamrája az emberi léleknek és társaságnak! (...) Gondolható, 
hogy izgalommal téptem fel a borítékját. Vajon ki küldte és mi ügye van 
velem? Tudtommal nincs ismerősöm Madridban. De ha mégis odavető-
dött valaki, akit valaha ismertem, mily érdekes lesz most minden szava, 
mily lélegzetfojtó legközömbösebb híre! (...) De ez éppen ellenkezője volt 
annak, amire számítottam. A francianyelvű levélből egy spanyol szonett 
hullt ki, mégpedig egy tizenhatodikszázadbeli spanyol szonett, Fernando 
de Herrera műve, akit kortársai El Divino névvel tiszteltek meg. 'Bár 
könyveiből látom, hogy a spanyolok irodalma kevésbé érdekli önt, mint a 
többi népeké – kezdi a levél írója, egy idegenbe származott s Madridban 
rekedt magyar – 'mégis bátorkodom felhívni figyelmét erre a szonettre. 
Biztosan megérti és értékelni fogja' S a továbbiakban a versemre utal, 
mely a régi spanyol szonettel rokontémájú. A téma elég merész. 'Ez a 
szonett igazolni fogja önt kritikusai előtt!' – teszi hozzá. Egyéb semmi. 
Sehol egy szó, amely elárulná, hogy ez a levél Madrid 'rettenetes évében' 
íródott, bombák csapkodása és vészszirénák sivítása között, vagy legalább 
ilyen hangok friss emlékeinek nem nagyon kedvderítő hangversenyében. 
Az írót akár úgy képzelhetném el, mint aki egy csendes könyvtárban ül, a 
világ legnyugodtabb pontján, távol a forrongó Európa lázgócaitól s 
mitsem tudva a század válságairól és veszélyeiről, a régi spanyol irodal-
mat tanulmányozza. Ostromra és polgárháborúra semmi vonatkozás; ha-
csak nem azon az egy helyen, ahol sajnálatát fejezi ki, hogy az utóbbi 
években nem kísérhette elég figyelemmel az új magyar írók munkássá-
gát.82 

A jegyzetekből megtudjuk, hogy a levelet Andrés Révész írta 1938 má-
jus 21-i kelettel s az Országos Széchenyi Könyvtár Babits-hagyatékában 

                                                           
81 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 4. számában. 
82 Babits Mihály válogatott művei, Budapest 1959, II. kötet, 176–180. lap. 
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őrzik. Ennek a levélnek az írója a közelmúltban83 hunyt el Madridban 
nyolcvanadik életévében. És nemcsak „idegenbe származott magyar” 
volt, hanem író is, amit úgy látszik sem Babits, sem válogatott műveinek 
sajtó alá rendezője nem tudott. 

Már régen interjút akartam készíteni vele s ezt meg is említettem, ami-
kor utoljára találkoztunk a madridi utcán. Tetszett neki az ötlet, hogy hon-
fitársainak bemutassák s fáradt mosollyal hozzátette: „Tudja, nekem iga-
zan érdekes életem volt.” Aztán aktatáskával a hóna alatt folytatta az útját 
a szerkesztőség felé s lobogó fehér haját még sokáig látni lehetett a járó-
kelők között. Az interjú nem született meg s így másokra kell hivatkoz-
nom, meg arra, amit könyveiben mondott el. 

Révész Andor 1890-ben, a felvidéki Galgócon született s már hét éves 
korában verset írt honszerző Árpádról. Középiskolai tanulmányait Szom-
bathelyen és Fiúméban végezte, majd francia nyelvet es irodalmat tanult a 
budapesti egyetemen. Ez magyarázza, hogy tudtommal egyetlen 
magyarnyelvű munkája „A halál gondolata Villon költészetében”. Köz-
ben újságíróskodott. – „Miért van az a szerencsém, hogy Madridban 
élek?” – tette fel a kérdést egyik írásában. „A logikus az lett volna, hogy 
középiskolai vagy talán egyetemi tanár legyek Budapesten. Helyesebben: 
a logikus az lett volna, hogy politikai menekültként éljek valahol. Ha nem 
mentem volna ösztöndíjjal Párizsba, Magyarországon ért volna az első 
világháború és a kommunizmus. De valószínűleg nem kaptam volna ösz-
töndíjat egy öreg, befolyásos drámaíró protekciója nélkül. Másrészt a 
drámaíró nem ajánlott volna, ha nem lett volna alkalmam jót írni művei-
ről, mint egy párizsi lap budapesti tudósítója.” 

Sajnos, nem tudjuk, ki volt az az öreg, befolyásos drámaíró. Párizsból, 
ahol „ellenséges ország polgárának” tekintették, 1915 nyarán ment a sem-
leges Spanyolországba és hamarosan írni kezdett külpolitikai kérdésekről. 
Egymás után jelent meg „Ausztria-Magyarország és a háború”, „Oroszor-
szág bomlása és a Kerensky-diktatúra”, „Kun Béla és a magyarországi 
kommunizmus” című munkája. Mindennapi kenyere az újságírás. 1922-
től haláláig a madridi ABC című napilap külpolitikai szerkesztője. Ezzel a 
tevékenységével kapcsolatban születnek „A görög-török háború”, „Euró-
pa újjáépítése és Szovjetoroszország”, „A Balkán, Európa darázsfészke”, 
majd később „Harminc tragikus esztendő (1914–1945)” és „Öt év hideg-
háború” című művei. A második világháború után egy további kötet cí-
mével válaszolni látszik az ugyancsak magyar Randolph Robban „Ha 

                                                           
83 1970 június 13-án. (A Szerk.) 
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Németország győzött volna” című könyvére: „Németország nem győzhe-
tett!” 

Mint tudósító és előadó, külügyminisztériumok és egyetemek meghí-
vottja bejárta csaknem az egész világot. Minket azonban elsősorban nem 
a gyorsan változó nemzetközi események magyarázója, az öt-hat nyelven 
szabadon beszélő szellemes előadó, nem is a követségi fogadások es iro-
dalmi körök sápadt, csokornyakkendős alakja érdekel, hanem az író. – 
Nagyot, remeket nem alkotott, de érdekes és változatos életmű maradt 
utána, mely azoknak a sorába emeli, akik legelegánsabban írtak a felnőtt 
korukban elsajátított spanyol nyelven. 

De az író előtt még néhány szót a fordítóról. A „Szent Péter 
esernyőjé”-t Révész még franciára fordította és abból tette át más spa-
nyolra. De 1920-ban Jókai kisregénye, „A sárga rózsa” spanyol fordítását 
már egyedül jegyzi. Neki köszönhető, hogy nemzedékek olvassák spa-
nyolul a Gyurkovics-fiuk es lányok históriáját. Kár, hogy később felhagy 
ezzel a tevékenységgel, csak 1945-ben ad közre egy majd ötszáz oldalas 
antológiát magyar humoristák elbeszéléseiből. 

Önálló irodalmi műveit három csoportra lehet osztani. írt féltucat re-
gényt. Közöttük „Az elmaradt esküvő” – a címek magyar fordítását rög-
tönzőm! – fiatalságának emlékeiből, a „régi békevilágból” táplálkozik. 
„Vihar a pusztán a 48-as magyar szabadságharc korába visz, „Hazám, 
Virginia” hőse pedig Lee tábornok, a déli államok hadseregének a főpa-
rancsnoka az amerikai polgárháborúban. Maradandóbbat alkotott mint 
életrajzíró. Értett hozzá, hogy az események hűséges közlésén kívül meg-
fesse a szereplő életnagyságú arcképét is. Történelmi és politikai jártassá-
ga és pszichológiai megfigyelőképessége itt nagy segítségére volt. Révész 
Andor megírta „Eleonóra Duse patétikus életét”, érdeklődését azonban 
különösen katona-politikusok vonzották. Alba herceg előszavával adta ki 
Wellington életrajzát, majd Winston Churchillnek ajánlva őse, 
„Marlborough herceg életét”, akit a spanyol gyermekdal „Mambrú” néven 
emleget. Kötetet szentelt a múltszázadi Spanyolország jelentős alakjának, 
Narváez tábornoknak is „Egy liberális diktátor” címmel. 

„Szerelmes életek” című kis kötete, harminckét életrajzi vázlat Kleo-
pátrától a Kaméliás Hölgyig legkedvesebb témaköréhez vezet. Beszélge-
téseiben gyakran megjegyezte, hány könyvet is írt már a nőkről és a sze-
relemről. Ezekre, talán „csevegésnek” nevezhető írásaira volt a legbüsz-
kébb s tudtommal csak ezek értek el több kiadást. Itt André Maurois ta-
nítványának vallotta magát. A francia akadémikus három ízben előszót is 
írt Révész-könyvekhez. Egész kis modern „Ars amandi”-t állított össze, 
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részben válaszként hozzáintézett levelekre, amelyek olyan kérdéseket 
vetettek fel, hogy lehet-e egyszerre két személyt szeretni, miben áll a hó-
dítás művészete, lehet-e a nő kezdeményező, van-e még „vénlány” a ko-
runkban? „A szerelem – művészet” hirdette az egyik mar címével is, a 
másik sokaknak szolgált vigaszul és serkentésül: benne azt vallotta, hogy 
„A szerelem kora” negyven és ötven között van. „Az eszményi nő”, „A 
boldogság a házasságban”, „Ilyenek a nők” és több más tartozik még ide, 
tele éles megfigyelésekkel, szellemes megjegyzésekkel és megszívlelendő 
tanácsokkal. Amikor regényeit már korai feledés pora fedi és életrajzai a 
könyvpiacról eltűntek, Révészre a spanyol olvasók mint a gyengéd érzel-
mek finomtollú szakértőjére emlékeznek vissza. 

A magyarok számára pedig „A madridi levél” feladója. Nem tudom, 
Andrés Révész ismerte-e Babits Mihály írását, tudta-e, hogy bekerült a 
válogatott művek közé, s hogy az ő sorait Budapesten ma is őrzik. Nekem 
évek álltak a rendelkezésemre, hogy elmondjam, de elmulasztottam. Biz-
tosan örült volna neki Andrés Révész, „a spanyol író”. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ  
A rejtőzés rutinja84 

Boldizsár Iván: Az angyal lába, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1969, 572 lap 
 
Az angyal lába – ismételgetem magamban, s minduntalan Chagall Hege-
dűs a háztetőn című festménye jut az eszembe. A figyelmeztető sípszóra 
sem rezzenek össze, hogy miként keveredhettem ilyen szellemi lesállásba, 
hogyan hasonlíthatom Boldizsár Iván utazgatásairól szóló cikksorozatát a 
modern festészet egyik remekéhez, egyszerűen tudomásul veszem, hogy 
az ember képzeletébe beleférnek az olyan távoli asszociációk is, amelyek 
egyáltalán nem illenek össze. Mivel azonban a képzelet bizonyos fokig 
racionalizálható is, a tudomásulvétel ellenkezést vált ki és magyarázatot 
keres. Eszembe jutott egy festő, mert... mert Boldizsár könyvében túlsá-
gosan sok képtárat néztem végig, vagy mert az angyal lába maga is vizio-
nálható metafora, tán azért is, mert szerencsés címválasztások tovább 
mondják a szövegüket, úgy is, mint az angyal lába, amelybe nem lehet 
belekapaszkodni, s így alulról bámulunk a Boldizsár idézte Teilhard-i 
gondolat felé: „Tout ce qui monte converge” – Minden ami fölfelé megy, 
a csúcsra tör – a Hegedűs a háztetőn esetében pedig modern tetőkre 
emelkedve romantikus nosztalgiával szédelgünk lefelé, de mert ebben az 
esetben valóban műalkotásról van szó, mindig bizonyos szintről folyik ez 
a bámészkodás, sőt olykor még azt is halljuk, hogy a múltba merengő 
hegedűs muzsikál. Folytathatnám a véletlen asszociáció védelmezését, de 
nem erről akarok beszélni, hanem Boldizsár Iván cikksorozatáról. 

S miután elsősorban a könyvvel kívánok foglalkozni, szerzőjével kap-
csolatban ezúttal csak annyit jegyzek meg, hogy egyesek a magyar kultú-
ra nagyköveteként szokták emlegetni, mások viszont éppen e kissé önké-
nyesnek ítélt epiteton ornáns miatt haragszanak rá, s úgy gondolják, a cím 
jobban megilletné a tragikus halálú Gara László emlékét, vagy más, keve-
sebbet utazó magyarokat. 

A nagyköveti kinevezések persze nem az olvasóktól függnek, az előle-
gezett bizalmatlanság vagy bizalom meg amúgyse jó esztétikai tanácsadó, 
legokosabb tehát, ha az úti beszámolókat egyedül ahhoz az igényhez mér-
jük, amelyet szerzőjük maga elé tűzött. 

                                                           
84 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 4. számában. 
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„Két szándék vezérelt” – írja többek között előszavában Boldizsár. – 
„Az első az volt, hogy hírt adjak a hazai olvasóknak a nagyvilág vezérlő 
eszméiről, irányzatairól, válságairól és reménységeiről. A másik az, hogy 
a változó magyar társadalom gondjainak és gondolatainak helyét megke-
ressem Európa szellemi térképén. A két szándék, amely voltaképpen azo-
nos, dolgozott bennem a gondolatibb tanulmány, kísérlet, vagy cikk mű-
fajában és a tárgyiasabb és alanyibb útinaplókban. Talán az egész, amire 
áhítozom, ez: Egy évtized eszmeáramlatainak és útkeresésének naplója.” 

Eddig az idézet, a cikké vált elhatározások vizsgálata azonban már tá-
volról sem ilyen ígéretes. Röviden fogalmazva, Boldizsár Ivánnak nem 
sikerült saját szándékainak angyallábát utolérnie. Hogy miért nem? – Ez 
részletesebb töprengést igényel. Talán azzal kellene kezdeni, ahhoz hogy 
elérje, látszólag minden rendelkezésére áll, a mindenüttjelenlevés lehető-
sége, a kiművelt humanista szellem, kiváló nyelvtudás, világos stílus, 
humorérzék, falukutató múlt, tehát a szociológiához való nagyfokú affini-
tás is, a művészetek minden ágában való járatosság. Mi okozza mégis azt, 
hogy ennyi készség és lehetőség birtokában a világ vezérlő eszméiről, 
irányzatairól, válságairól és reménységeiről olyan keveset tudunk meg, s 
hogy a magyar társadalom gondjainak és gondolatainak helyét sem sike-
rül a cikkek útmutatásainak nyomán Európa szellemi térképén elhelyez-
nünk? 

Az okok különfélék, de mindegyik ok végezetül a hozzáállás módsze-
réhez vezethető vissza. Ezt a módszert a rejtőzködés rutinjának is nevez-
hetnénk. Résztveszünk ugyanis különféle világtalálkozókon, UNESCO és 
SEC gyűléseken, PEN összejöveteleken, kerekasztal-konferenciákon, 
kiállítások megnyitásain – sok minden általánosat megtudunk ezekről, de 
az egyéni élménnyel, s éppen ezért az igazán általánosíthatóval csak rit-
kán találkozunk. Vagy az történik, hogy Boldizsár UNESCO-ul, vagy 
SEC-ul beszél – pedig efelett maga is szívesen tréfálkozik – s ilyenkor 
emberi szavak helyett nagybetűs frázisokkal nézhetünk farkasszemet, 
vagy az, hogy emberi találkozókról odáig szól csak a beszámoló, ahonnan 
tulajdonképpen elkezdődhetnék a beszélgetés. Máskor meg, ahelyett, 
hogy a világ kortársi áramkörébe lépnénk, képtárak és építészeti emlékek 
között folyik a kalauzolás, holott a szerző nem ezt ígérte, s régi képzőmű-
vészeti alkotások mutogatása amúgy sem a magas diplomácia feladata. 
Úgy érezzük, Boldizsár Iván leszűkíti feladatkörét, s nem is az írók külde-
tés-szintjén áll, amikor Leningrádban csak az Ermitage-ról, Spanyolor-
szágban Greco képekről, Tunéziában meg Karthágó nem-létező romjairól 
magyaráz. 
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Találkozások. Hát igen! Ezek valóban irigylésreméltóak és szikráznak 
is a jelentősebbnél-jelentősebb nevek, s ha nem jelentősek, legalábbis 
érdekesek, de amikor arra kerülne a sor, hogy valami személyeset is ki-
szűrjön az olvasó, egyszeriben elszakad a történet fonala. Hogy ne essünk 
általánosságba, fordítsuk konkrétra a szót. Egy nap Isla Negrán, 
Nerudáéknál. A cím joggal felkeltheti a kíváncsiságot, mi mindent mond-
hatott a nagy chilei költő kultúránk követének? De hamar lehűl a lelkese-
désünk. A cikkből ugyanis kiderül, hogy Isla Negra fekete szigetet jelent, 
aztán még hogy az Isla Negra nem is igazi sziget, Pablo Neruda háza az 
óceán pártján áll, s legföljebb még annyi, Neruda verseit Somlyó György 
ültette magyarra, s a kulturális koegzisztencia egészségére bort inni is 
dukál. Hasonlóképpen hoppon maradunk a bledi kerekasztal vita után is, 
ahol, idézzük a szerzőt: „Este a bledi várkastélyban, háromszáz méter 
magas, függőleges szírt tetején gyertyafényes, sligovicás es csevapcsicsa-
kolbászkás fogadás. Itt találkoztunk, egy hársfa tövében – amelyet, mint a 
mi falvainkban, pad vett körül – Zilahy Lajossal. Beszélgettünk egész 
éjjel. Sem mi, sem ő nem fogja elfelejteni az éjszaka és a lélek mélyébe 
nyúló beszélgetéseinket életről és álomról, munkáról és tervekről, félreér-
tésekről és félremagyarázásokról, írókról és olvasókról, mindenekelőtt 
pedig a hazáról, az ó-ról és az újról.” A cikk ezzel végződik, de nem vég-
ződik az olvasó kíváncsisága, aki joggal kérdezheti, ha olyan jelentős volt 
az a beszélgetés, hogy szerző, résztvevő nem felejtheti, legalább egy 
mondatnyi annak az olvasónak is juthatna, akinek a képviseletében Boldi-
zsár ügyködött. 

Az is zavaró, hogy a nagyobbára újságnak, rádiónak, vagy televíziónak 
szánt darabok kötetbe gyűjtve magukon viselik az egyes fogalmak újra-
magyarázásának kényszerűségét. Igen fárasztó, ha az olvasónak olyan 
meghatározásokkal, mint UNESCO, SEC, PEN-Club stb. s Boldizsárnak 
ezekhez a szervekhez való viszonyáról egy könyvön belül többször is 
elölről kell megismerkednie. 

Az említett írásoknak legfőbb és legkíméletlenebb kritikusa ezúttal 
mégsem az olvasó, hanem a szerzőnek az a néhány felsorolt írása, ame-
lyeknek magasságából, avatottságából és igényéből mégjobban kidombo-
rodik az elmulasztott lehetőség, a ki nem aknázott képesség ténye. Az 
angyal lábát, Boldizsár címadó tanulmányát olvasva különösen fájdalma-
san vetődik fel a kérdés, miért nem lehetett a kötet többi darabja is ilyen 
vagy hasonló rangú? „Végül nem hiszek a lírai frontáttörés lehetőségé-
ben” – írja ebben a tanulmányában a szerző – „korunk nem a lírai költé-
szet kora. Sok jó regénnyel, néhány színdarabbal megtehetjük azt, amit a 
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magyar film az elmúlt hónapokban megcselekedett. A Szegénylegények 
Londonban frontot tört. A Húsz óra Párizsban valamivel kisebb mérték-
ben frontot tágított. A Tízezer nap díja Cannesban már e frontáttörés 
eredménye is. De egyetlenegy francia kritikában sem olvastam, hogy a 
Húsz óra egy hasonló értékű regényből készült. Mi lehet ennek az oka? 
Mi kellene ahhoz, hogy ha nem is frontáttöréssel, de szívós beszivárgással 
bejussunk korunk irodalmi köztudatába? Előszöris vegyük tudomásul, 
hogy az egész világ nem a birtokunk. Az egész irodalmi világra, az egész 
mai világirodalomra gondolok. Vegyük tudomásul, hogy a világ nem vár-
ja felajzott idegekkel a magyar irodalom Albert Flóriánjait. És az Albert 
Flóriánokat is csak azért várja, mert jobban rúgják a labdát mint a francia, 
az angol, vagy a brazil csatárok. Elég, a példa fáj! Éppen, hogy nem elég. 
Gyakran hallani, hogy ez az ország, amely Albert Flóriánokat és – bocsá-
nat, hogy egy lélegzetre mondom vele együtt –, de az érvelés kedvéért 
teszem – Bartók Bélákat adott a világnak, ne tudjon hasonló sikert felmu-
tatni az irodalomban. Hiszen Y író vagy Z költő csak ér annyit a maga 
nemében, mint a futballista, és a magyar líra nem alábbvaló a magyar 
zenénél. Így van? Persze, hogy így van. Hegyeshalomig, Bruck an dér 
Leithatól nyugatra azonban – és hogy félreértés ne essék, noha most első-
sorban a nyugat-európai és észak-amerikai irodalmakról es olvasókról 
beszelek, Biharkeresztestől és Záhonytól keletre és Bajától délre is már 
nincsen így. És most nemcsak arra a nyilvánvaló, de gyakran elfelejtett 
tényre gondolok, hogy a zenét nem kell lefordítani es a labdarúgás is töb-
be-kevésbe közérthető. Inkább arról van szó, hogy labdarúgásunk és ze-
nénk azt adja a közönségnek, amit az vár, ami érdekli, elragadja, izga-
lomba hozza, vagy ámulatba ejti. A nyugati sportrajongót vagy zenebará-
tot nem kell külön meggyőzni arról, hogy ez a magyar teljesítmény jó és 
érdekes. A könyveknél es a színdaraboknál nem ez a helyzet. És ez csak 
igen kis részben propaganda és szervezés-kérdés, főképpen tartalomé és 
formáé.” 

Amint észrevették, Boldizsár már ebben az expozéjában is pontosan, 
lényegremutatóan fogalmaz, és amikor konkrétre fordítja mondanivalóját, 
anélkül, hogy kerülgetné a forró kását, jólértesültségének, világlátottságá-
nak és kultúrájának szintjén egymást követik a telitalálatok. Akkor is, 
amikor a magyar próza tartalmi és formai minőségéről érvel, és akkor is, 
amikor a nyugati kiadói viszonyokat ismerteti. 

Hasonló jó benyomást keltenek Boldizsárnak azok a cikkei is, ame-
lyekben (Szavak és színészek, Három forradalmi dráma Londonban, Az 
ember tragédiája Bécsben) részint a nyugati kultúra kortársi áramáról tu-
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dósít, vagy pedig magyar szerző külföldi bemutatkozásáról tájékoztat. A 
Szavak és színészekben hat fiatal nyugati előadóművész spontán alakítás-
sal előre nem ismert szavakat játszik meg harminc másodperc alatt, nem a 
szavakon túli nyelvre, inkább a szavakon belüli új eszenciákra figyelmez-
tetve. Az erről szóló beszámoló mindvégig színes és megjelenítő. A Tra-
gédia bemutatásával kapcsolatban is igazat kell adni a szerzőnek, amikor 
beszámolóját a Hallottad, musicalt csináltak a tragédiából jó előre kétel-
kedőkkel szemben azzal kezdi, hallottad, bemutatták Bécsben a Tragédiát. 
Vagyis arra az optimista kiindulópontra támaszkodik, amelyre minden 
kultúrmissziót végző egyénnek támaszkodnia kell, természetesen azzal az 
igényességgel párosítva ezt, amellyel Boldizsár cikkét folytatja is a kivite-
lezéssel szemben. 

Összegezve: Boldizsár Iván az elmúlt tíz esztendőben sokat járt a 
nagyvilágban, úti beszámolóinak néhány darabja arról győz meg, hogy 
olyankor, amikor nemcsak a kiküldetés tényére, de saját küldetéstudatára 
támaszkodott – hogy az általam nem sokra becsült diplomáciai zsargonnal 
éljek – kultúránknak is jó szolgálója volt. 
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ALBERT PÁL 
Kassák Ház Stúdió85 

 
Nyolcadszor került idén megrendezésre Nancyban a Festival Mondiol du 
Theatre: az egyetemi színjátszó-csoportok találkozójából fiatalok világ-
méretű szemléjévé nőtt fesztivál, amely jelenleg, a Theatre des Nations 
hanyatlásával, Franciaország legjelentősebb ilyen jellegű eseménye. Igaz, 
rendezői kezdettől fogva hangoztatták: figyelmük nem a „hivatásos” szín-
játszásra, hanem – a szó esztétikai vagy politikai értelmében – a „szaka-
dárokra”, a „marginális” csoportokra, az ún. „underground”-irányzatokra 
fordul; mégis innen, a lotharingiai városból indult el az európai hírnév és 
hatás felé megannyi mai példakép, mint – csak a legismertebbeket említve 
– az amerikai Bread and Puppet Theatre és az Open Theatre vagy a len-
gyel Jerzy Grotowski boroszlói „kísérleti laboratóriuma”. 

Nancy-ban nincs zsűri, nincs díjkiosztó záróest; a találkozó célja min-
dig csak az volt, hogy „propozíciokat” tegyen: az eleven jelennek, olykor 
a jövőnek. Hírneve, tekintélye ezért is nőtt évről évre, nagy érdeklődést 
kiváltva a szakma köreiben, sőt meghódítva az ügynek a város inkább 
konzervatív ízlésű közönségét is. Erről a sikerről vallanak egyébként az 
idei számadatok is. Ezúttal ugyanis Nancyba húsz országból huszonhat 
fiatal társulat látogatott el; másfél heten át tucatnyi színhelyen – kőszín-
házban, kultúrházban, tornateremben, pincében, de még cirkuszi sátorban 
is – kora délutántól hajnalig peregtek az előadások, s a napi öt-hat műsort 
átlagban háromezer néző tekintette meg. 

A megannyi társulatról persze nincs módunk külön-külön beszámolni. 
Így most csak annyit jegyeznénk meg: a 8. Színházi Világfesztivál való-
ságos panorámáját kínálta napjaink legelterjedtebb irányzatának: az iro-
dalmias szövegről lemondó, kizárólag sajátos színi hatásokkal élő és nem 
egyszer politikai célzatú, kontestáló vagy szatirikus stílusnak, melynek 
inspirálói között egyaránt ott van Artaud „kíméletlen színháza”, 
Grotowskí gesztusnyelvtana, a Living Theatre agitatív módszere, a Hair-
típusú, pop-zenés tömegünnep meg az utcaszínház harsánysága, vaskos 
humora. Így láthattunk, válogatva a színképből, társadalmi célzatú, de 
stilizált életképet a spanyoloktól, tornagyakorlatos politikai bírálatot a 
venezuelaiaktól, agresszív pop-fesztivált az angoloktól, elkötelezett, de 
derűs „musical”-t a braziloktól, cserkész-naivságú meztelen tanmesét egy 

                                                           
85 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 4. számában. 
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hollywoodi társulattól, utcaszínházat a japánoktól, cirkusz-paródiát egy 
másik brazil együttestől, föltámasztott szürrealizmust az argentinoktól és 
a lengyelektől. 

A további részletezés helyett azonban szóljunk a fesztiválon részt vett 
magyarokról, a Kassak Ház Stúdió fiataljairól, hiszen olyan ritka az alka-
lom, hogy a magyar színjátszás képviselői elvetődnek külföldre; a párizsi 
Theatre des Nations-ban is például, idestova már két évtizede, csak tá-
volmaradásunkkal tüntetünk. De szóljunk róluk azért is, mert ez a honban 
talán kevésbé ismert vagy propagált csoport megérdemli az ismertetést, 
mert – Nancyban derült ki – lehetőségeihez képest állja a versenyt nyugati 
vagy keleti társaival. 

S állják a versenyt ezek a fiatalok, akik alig éve-másfél éve csoporto-
sultak tapasztaltabb vezetőjük, rendezőjük, dramaturgjuk és színésztársuk, 
az Universitas-együttesből kivált Halász Péter köré, úgy, hogy szinte ka-
masz-fővel, igazi amatőrként, már-már a semmiből csinálnak színházat: 
„szegény színházat”, mint a kifejezés meghonosítója, a fogalom legtöké-
letesebb megvalósítója, Jerzy Grotowski, akinek munkájával egy borosz-
lói látogatásuk során ismerkedtek meg. Halászék is bárhol játszhatnak, 
elég nekik egy diákmenza köves padlójú terme, mint Nancyban, ahol a 
változó alapú játékteret körbe ülhetik a nézők. Világítási hatásokra nem 
törnek, beérik két erősfényű állólámpával; díszletre nincs szükségük, csak 
az egyik darabjukban erősítenek föl a mennyezetről lógó halászhálóra 
ócska zsák-fürtöket; a mezítlábas színészeknek jelmeze a munkaruha: 
farmernadrág és trikó vagy néhány nazarénus rongy, kimustrált-tépett 
fehér ing és alsó; a kellékek pedig beleférnek egy nagyobb bőröndbe: 
néhány deszka és léc, egy kalapács, egy fűrész, egy labda, egy metronóm, 
egy furulya, egy játéktrombita, egy-két fa- és fémdarab kopácsolni, rit-
must verni meg egy kis gong, melyből egy törlőgumival sejtelmes hang-
kísérletet lehet kihozni. 

Ennek a „szegénységnek” persze tudatosan vállalt dramaturgiai és sti-
lisztikai következményei is vannak: a jelzés-szerű céltudatosság, az ér-
zelmi intenzitás, a meggyőző expresszivitás. Ez a stílus jellemzi időrend-
ben első darabjukat, a Testvérballadát. Halász Péter népies-régies hang-
vételű, ritmikus prózában írt játéka középkori mesét dolgoz fel a paraszti 
nyomorról, az ínség görcsében elaljasodó idősebb testvérről meg a hara-
pás kenyérért megvakított ábrándos öccséről, a földműves nép városi 
exodusáról, a látást visszaadó csodaforrásról, a meggyógyított királylány-
ról, – de korokon át is szól a nép és urai viszonyáról, a sorsokat eláruló 
királyi zsoldosokról. Nem idegen ettől a tömörítő-jelképes stílustól leg-
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újabb darabjuk, a költőnek is ígéretes Bálint István műve, a Labirintus, ez 
a mai szemmel és érzéssel megírt variáció a Minotaurusz, Ariadné és 
Thézeusz mitológiai témájára. Mit jelent labirintusban élni, újabb és újabb 
áldozatokkal táplált szörnyként és labdázgató, gyermeki testvér-
szeretőként, ha az útvesztő megtervezője és ura még rést is vágatott a kül-
világra, hogy a szenvedés csak sóvárabb legyen? Mi a lélek labirintusa, a 
bűntudat, a titkok és vágyak útvesztője? Mi az emberi sors labirintusa, hol 
a labdával, késsel játszó serdülők döbbenten veszik észre, hogy egyszeri-
ben férfit férfiért eláruló nő és fegyvert ragadó felnőtt lett belőlük? Ilye-
neket kérdez Bálint tömören többértelmű szövege, amely Musset 
Lorenzaccio-jának keserű talányával zárul: Minotaurusz, a szörny halott, 
de bizonyára lesz még új Minotaurusz, talán Thézeusz maga, hiába volt a 
badar hőstett, hiszen már épül az új labirintus ... 

A két komor hangvételű drámán kívül egy harmadik, diákosan fanyar 
és groteszk játék, afféle „kollektív alkotás” is szerepelt a Kassák Ház Stú-
dió műsorán: a Mindenki csak ül meg áll. Bemelegítéssel, ironikus „be-
mosakodással” kezdődik itt az előadás, majd egymásba öltve peregnek a 
jelenetek, melyeknek magja legtöbbször az egyén illetve a közönyös, 
együttesen önző, ellenséges csoport konfliktusa. Kézifűrésszel célzó, met-
ronómmal ropogtató kivégző elé vonulnak föl az áldozatok, majd holtuk-
ban rózsaszálat szagolgatnak, míg gyanút nem fognak, hogy valami bűz-
lik a világban, talán éppen egyik társuk, öngyilkos veti le magát a pesti 
bérház ablakából, készségesen állnak félre a járókelők. Szerelmesek 
egyesülnek flegmán számolva fennhangon vagy keservesen kúszva a pad-
lón. Két régi osztálytárs lelkes találkozása verekedéssé, gyilkossággá fa-
jul; a képmutató temetési menet elveszti a holttestet. Türelmetlen villa-
mosvezető hajt rá a sínre esett részegre, de ezen senki nem háborodik fel, 
mindenki csak ül meg áll, senki nem csinál semmit... A közösség csak 
akkor avatkozik be, tanáccsal, fenyegetéssel, veséző vallatással, amikor 
egyikük, egy szomorú „magángörbe” nem akar „egyenes és vidám” lenni. 
Deszkából ácsolnak hát gerincmerevítő emelvényt köre, rúzzsal festenek 
bamba vigyort arcára, s már kezdődhet is a szobor-leleplezés: az ujjával 
új útra, új jövőbe mutató hős szobráé ... 

Elfogultság nélkül: Halászék mindhárom bemutatójáról csak elisme-
réssel szólhatunk. Dicsérnénk fegyelmüket, összeforrottságukat, becsüle-
tes következetes munkájukat. Sorolnánk a Testvérballada kiemelkedő 
pillanatait: a paraszti népség rettegő gomolygását, összebúvását, a városi 
kézművesnegyed kalapáló kórusát, a csodaforrás koldus-jajos, búcsúéne-
kes hangulatát vagy az utolsó, fenyegető jelenetet, mikor a pandúrrá lett 
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testvér, zsoldosai élén, a terem négy sarkában szótlanul üldözi öccsét; 
méltatnánk a Labirintus körkörös mozgását, álomszerű atmoszféráját, 
egyénjtettebb szereplőit, szánandószörny Minotauruszát, gyermekien ta-
lányos Ariadnéjét, kamasz-hős Thézeuszát; s az érettség jelének vélnők a 
Mindenki csak ül meg áll arányérzékét, mely kifuttatása, lejáratása előtt 
megállít, ügyes „áttűnéssel” új szkecsbe vezet át minden humoros-
groteszk jelenetet. De biztatónak érezzük az önálló stílus követelődző 
igényét is. Halászékra kezdetben nyilván erősen hatott Grotowski – bár 
manapság ezért a hatásért a náluk tapasztaltabbaknak sem kellene szé-
gyenkezniük. Ám megnyugtató, hogy szolgai másolás, neofita túlzás nél-
kül emésztették meg ezt a hatást, hogy a Boroszlóban tanult fogások 
(hangmodulációval fedett, körülfont szóismétlések, meaculpázó Akropo-
lisz-menetek, keresztényien szenvedő, mizerábilista beállások, stb.) köz-
vetlen átvételként inkább csak az időben első darabot, a Testvérballadát 
jellemzik; míg a Mindenki csak ül meg állnak semmi köze nincs 
Grotowskihoz; a Labirintus pedig, saját környezetükre, saját ifjontibb 
színészi adottságaikra építve s ki tudja: talán iskoladrámáink meg a Ma-
gyar Elektra felé visszanyúlva határozott lépés az egyéni jelleg kialakítá-
sára. 

Nancy különben föl is figyelt erre a megfontolt, becsületes hangra; s a 
közönség meg sem várva a sajtó egy-egy elismerő szavát (az erőszak lán-
colatának meggyőző illusztrálását, a visszafojtott erőt dicsérte például a 
Combot cikkírója; Bartókra és Jancsó filmjeire célzott a Nouvelles 
litteraires kritikusa), szép számmal tódult az előadásokra. A Kassák Ház 
Stúdió hazai árfolyamát nehéz pontosan ismerni innen, a távolból; a fran-
ciaországi tanú csak annyit mondhat, hogy ez a kevéssé „hivatalos”, ez az 
„amatőr” csoport színházi kultúránknak olyan elismeréseket szerzett, me-
lyeket a náluk ismertebbek és nevesebbek is vállalnának. A honnak szóló 
további tanulságok levonását meghagyjuk annak a lelkes cikkírónak, aki a 
magyar színjátszás struktúrájáról, gondjairól és lehetőségeiről a helyszí-
nen nyilván többet tudhat nálunk: Eörsi Istvánnak, aki a Labirintusról 
szóló beszámolóját így fejezte be az Élet es Irodalomban: „A szívesen 
vállalt korlátozottságon belül az együttes olyan kiemelkedő produkciót 
nyújt, hogy már-már hajlunk a reményre: színházi életünk megújulásához 
a hivatalos labirintuson kívülről is jön majd ösztönzés”. 
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HANÁK TIBOR 
Lukács könyvek és könyvek Lukácsról86 

 
Lukács György számos írásában vallja, hogy a marxizmus reneszánsza 
előtt állunk. Eltekintve attól, hogy egyetértünk-e ezzel a nézettel vagy 
nem, úgy tűnik, hogy Lukács György a maga részéről jelentősen hozzájá-
rul annak a marxizmusnak az újjáéledéséhez, elterjedéséhez, melyet ő 
képvisel. És nemcsak ehhez. Írásainak újrakiadásával a nemzetközi érdek-
lődés ráterelődik azokra a műveire is, amelyeknek marxizmusát ma már 
nem vállalja vagy amelyek még marxista korszaka előtt láttak napvilágot. 
Sajátos ebben a folyamatban, hogy nem föltétlenül azok az írásai váltanak 
ki rezonanciát, amelyek a szerző jelenlegi szívügyei. Sőt az újabb sze-
kundér-irodalom és a kiadói tervek azt a benyomást keltik, hogy a Lukács 
által többszörösen elutasított és ma is szigorú fenntartásokkal kezelt ta-
nulmányai különösen népszerűek, termékenyítőén hatnak napjaink értel-
miségének egyes köreiben. Más szóval: már most kezd elválni Lukács 
György életművében a csupán történelemmé halványodó és a hozzánk 
szóló réteg – mégpedig nem a marxista filozófus szándékának megfelelő-
en. Korai írásainak a vártnál erősebb hatóereje van, mint az 1925 és 1955 
között készült műveinek. 

A Magyarországon újra kiadott könyveit mennyiségi okokból viszony-
lag egyszerűbb áttekinteni, de ez korántsem jelenti, hogy kevesebb észre-
vételre ösztönöznek, mint az idegen nyelven megjelenő munkái. Lukács 
György válogatott művei Művészet és társadalom címmel megjelent első 
kötetét már részletesen ismertettük. A könyv 1969-es második kiadásáról 
csak annyit mondhatunk, hogy az elsőben előforduló hibákat és elírásokat 
változatlanul tartalmazza. Ismét a Logost adja meg „A tragédia metafizi-
kája” című esszé forrásának és ismét „Die Metaphysik der Tragödie”-t ír, 
nem úgy mint az eredetiben áll, „die” nélkül: „Metaphysik der Tragödie”. 
Persze lehet, hogy a kiadó nem hallotta és olvasta idevonatkozó megjegy-
zéseinket. De akár olvasta, akár nem, mindkét esetben furcsa fény vetődik 
a sokat emlegetett dialógusra. Ha a külföldön megjelenő könyvismerteté-
seket a hazai szakértők és lektorok nem olvassák el, akkor ezért, ha meg 
elolvassák, de – ki tudja milyen meggondolásból – mégsem javítanak ki 
olyan hibákat, melyeknek semmi köze sincs a politikához, akkor meg 
azért. Azt viszont sem az ún. párbeszéd illuzórikussá tétele, sem a „jó 

                                                           
86 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 5. számában. 
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hangulat” megőrzése érdekében nem kívánhatja senki, hogy pl. azt mond-
juk: Lukács György nevezett írásának magyarra fordított változata a Ló-
gósban jelent meg, ha egyszer nem a Lógósban jelent meg. 

Lukács György válogatott műveinek második része két kötetből áll. 
Közös címe: Világirodalom (I-II., Budapest 1969). A cím nem a legsze-
rencsésebb, hiszen a könyvek tartalma nem a világirodalom története, 
hanem ennek csak egy része. Egy-két tanulmánytól eltekintve a 19. és a 
20. század íróinak marxista értékelését kísérli meg. A világirodalom csu-
pán nézőpont és mérce Lukács számára: a legjelentősebb írókat választja 
ki a társadalmi élet visszatükrözésének demonstrálására. A Lessing, Goe-
the, Balzac, Tolsztoj vagy Thomas Mann műveit vizsgáló tanulmányok 
magukon hordják keletkezésük idejének, (jobbára a harmincas évek) fél-
reismerhetetlen ideológiai jegyét. Itt még minden a tartalom: az esztétika 
helyett az etika beszél, mintha a stílusproblémák, a nyelvi sajátságok nem 
tartoznának az irodalomhoz; a nagy műhöz magasztos téma és igazmon-
dás szükséges. A társadalom hű ábrázolása a lényeg, nem pedig az írói 
szubjektivitás és ennek kifejezése. Erről a vártáról tekintve eltévelyedés a 
romantika, az elemző nyelvjáték, a belső pályákat követő pszichológiai 
regény. Proust, Kafka, Joyce, de még Brecht is rossz jegyet kap. Lukács 
György jól tudja, hogy figyelmeztetnie kell az olvasót tanulmányai kelet-
kezésének különböző időpontjára, sajátos körülményeire. Épp ezért érthe-
tetlen és zavaró hiba, hogy a második kötet néhány tanulmánya után hi-
ányzik a keletkezési idő feltüntetése, és hogy itt mellőzték a forrásjegyzé-
ket. 

A válogatott művek harmadik része Magyar irodalom – magyar kultú-
ra (Budapest 1970) címmel jelent meg. Bár Lukács György nem tartotta 
magát a magyar irodalom szakkutatójának, ez a kötet mégis bőséggel veti 
fel a különböző aspektusokat kultúránk megítélésével kapcsolatban és 
nagy lépésekben bemutatja nemcsak irodalmunk fejlődését, hanem Luk-
ács szempontváltozásain keresztül a történelmi fordulatokkal együtt bille-
nő magyarországi kultúrpolitika alakulását is. Kezdetben eszmeváró lel-
külettel tolja félre az esztéticizmus bágyadt örömeit és csak a prófétai 
hangokat hallja meg. Ezért kerül nála egymásmellé jelentőségben két oly 
különböző lírikus, mint Ady Endre és Balázs Béla. A két világháború 
között alig érint magyar témákat. 1945 után azonban ítél eleveneket és 
holtakat. Ehhez nincs szüksége a húsz éves kiszakadás pótlására, hiszen 
nem az irodalmat nézi, hanem az ideológiát. Lukács a párttal együtt ha-
ladt, hirdette a „harcot a munkás-paraszt szövetség megteremtéséért”, és 
ő, a népfrontpolitika, majd a koegzisztencia ideológusa olyan szűkre szab-



 

330 

ta a demokratikusság körét, hogy abból menten kimaradt íróink nagy ré-
sze, köztük azok is, akik ma a hazai irodalompolitika fontos tényezői. Az 
idevonatkozó írásokat nem hagyták ki a kötetből. Segítségükkel képet 
alkothatunk Lukács György pártos szigorúságáról és annak az antidemok-
ratikus hatalmi klikknek nyújtott ideológiai támogatásáról, mely aztán őt 
is megtámadta, félretolta. 

Nagy pozitívuma a válogatásnak, hogy Lukács György a 
magateremtette „tiltott könyvek jegyzékének” magyarországi változatát 
alaposan lerövidítette. A nem-marxista korszakában, 1918 előtt megjelent 
esztétikai írásainak egy részét megtaláljuk a kötetekben. Néhány ideoló-
giai és politikai műve azonban még mindig nem látott napvilágot Ma-
gyarországon, így pl. a Ceschichte und Klassenbewufítsein és Der junge 
Hegel sem. Csalódást okozott viszont a Lenin (Budapest 1970) címmel 
kiadott politikai tanulmánygyűjteménye. Bántó a megfontolt tanárkodás a 
magyar olvasók felett és az a taktikázó módszer, mely már-már a „duplex 
veritas” tételét sugallja, mely szerint más igaz Nyugaton és más igaz Ma-
gyarországon. Nyugat-Németországban is megjelent egy kis Lenin-kötete. 
A Neuwied-Berlin-i Luchterhand Verlag adta ki az esszésorozatban (Le-
nin, Neuwied, Berlin 1967). Lukács György 1924-ben írt tanulmányát 
tartalmazza. Ezek a fejtegetések próbálták kiengesztelni a pártvezetőséget 
a Geschichte und Klassenbewufstsein hegeli nézetei miatt. Engesztelő 
szándéka ellenére lüktet benne az oppozíciós szellem, követeli a merev-
ségek levetkőzését, a dogmatizmus elvetését. Lukács György német nyel-
vű utószavában figyelmeztet arra, hogy a Sztálin-korszak marxista kriti-
kája felébresztette az érdeklődést a húszas évek ellenzéki tendenciái iránt, 
de ez az érdeklődés csak akkor lehet szerinte gyümölcsöző, ha a húszas 
éveket lezárt történelmi szakasznak tekintjük. Talán ez a figyelmeztetés a 
magyarázata annak, hogy Magyarországon miért nem önálló kötetben 
adták ki ezt a tanulmányt, hogy miért csatoltak hozzá olyan írásokat, me-
lyeket a Sztálin-korszak igénye hozott létre. Lukács György feltehetőleg 
magáévá tette a párt aggodalmait az ifjúság baloldali hajlamaival kapcso-
latban s nem kívánta felhívni az olvasók figyelmét régi írásainak forra-
dalmi töltetére, melyet – mint majd látni fogjuk – máris észrevett a ma-
gyarországi ideológusok egy része. Így aztán az 1924-es Lenin-
tanulmányát szigetelő anyag veszi körül, mely közvetve Sztálint védi. A 
nyílt polémia – mint Lukács György maga is említi – a nyugati demokrá-
cia ellen irányul ezekben a cikkeiben. „Az akkori helyzetnek megfelelően 
hallgattam itt e (lenini) tanítások és az akkori uralkodó sztálinizmus közt 
fennálló ellentétekről” – olvassuk a magyar kiadás előszavában. 



 

331 

A mai magyarországi rendszer ilyen kíméletes tekintetbevétele nyugati 
kiadásokban nem fordul elő, hacsak észre nem vesszük azt az apró külső-
séget, hogy a hamburgi Rowohlt-kiadó megváltoztatta Lukács válogatott 
írásai negyedik kötetének borítólap-tervét (Georg Lukács: Marxismus und 
Stalinismus. Politische Aufsatze. Ausgewahlte Schriften IV, Rowohlt, 
Reinbek b. Hamburg 1970.) Az 1970 tavaszára megjelent katalógusban a 
könyv külsején egy fénykép látható 1956-ból. Jól kivehető, hol és mikor 
készült: a Sándor utcában, a rádió épületéről. A homlokzaton Kossuth-
címer és felirat: „Szabad Magyar Rádió”. A kötet nem ezzel a fényképpel 
jelent meg. 1956 helyett most az 1917-es szovjet forradalomra utal a cím-
lap: cirillbetűs plakátmontázs látható rajta. 

A Rowohlt-cég eddigi Lukács-zsebkönyvei a szerző marxista korsza-
kának irodalmi tanulmányaiból tartalmazták a legfontosabbakat. A leg-
utóbbi kötet politikai írásaiból mutat be néhány jellemzőt. A válogatásnak 
az a célja, hogy érzékeltesse a marxista filozófus és irodalmár lassú át-
hangolódását Sztálinnal kapcsolatban. A bevezető: „Utam Marxhoz” cí-
mű, most már magyar változatban is olvasható életrajzi jegyzete. Utána az 
első írás 1941-ből, az utolsó 1964-ből származik. Szovjetunióban készült 
tanulmányain aligha észlelhető a Sztálinnal való ellenkezés nyoma. A 
kötet zárszavában rokonszenves nyíltsággal beismeri, hogy sok vonatko-
zásban együtthaladt Sztálinnal és a nagy politikai perek sem változtatták 
meg beállítottságát. A szovjet diktátor akcióit történelmi szükségszerű-
ségnek tekintette. Valójában még a Rákosi-rezsimmel sem akart szembe-
helyezkedni. Csak az akkori pártvezetőség minősítette szembehelyezke-
désnek álláspontját. Valódi kritikai hangokat 1956 nyarán, tehát a 20. 
szovjet pártkongresszus után tartott előadásában találunk és az 1957-től 
kezdve Nyugaton publikált írásaiban, mint pl. Alberto Caroccihoz írt le-
velében. Ezekről a bírálatokról a következőket mondja utószavában: „Ha 
itt ily nyíltan beszélek saját, többéves illúzióimról, ezzel egyáltalán nem 
arra gondolok, hogy valamit is elmulasztottam abban az értelemben, hogy 
nem a Koestlerek és mások útját választottam. Azt a fajta kritikát, mely a 
sztálini módszerekkel a szocializmust is elveti, mindig elutasítottam. Ma 
is, minden fejlődési változás ellenére éppoly meg- győződéses kommunis-
ta vagyok, mint 1918-ban, mikor a párthoz csatlakoztam. A sztálini mód-
szerek elutasításának világossága, melyet lassacskán kidolgoztam és az 
utóbbi évtizedekből származó Írásaimban tisztán kimondtam, soha nem 
irányul a szocializmustól való elfordulásra.” (259. old.) 

Ilyen kijelentések könnyűszerrel táplálékai lehetnek annak a tévhitnek, 
hogy Lukács politikai és ideológiai fejlődése valahol megállt. A sztálini 
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módszerek elutasítása valójában átfogó ideológiai revíziót jelent. Ennek 
egyik legfontosabb állomása a megtagadott könyveinek rehabilitálása 
önmaga és a világ előtt. Esszégyűjteménye, Die Seele und die Formen 
(Neuwied, Berlin 1971) újrakiadása megmenti életének nem-marxista 
részét, megmutatja, hogy a hatvan évvel ezelőtt írt irodalmi tanulmányai-
nak ma is van értéke és varázsa – méghozzá jóval nagyobb, mint a har-
mincas-negyvenes évek nyomasztó ideológiai légkörében fogant írások-
nak. 

Míg azonban erre a kötetre azt mondhatná valaki, hogy ifjúkori emlék 
és csupán a teljesség szempontja indokolta újrakiadását, (hiszen Lukács 
már nem így gondolkodott), a Geschichte und Klassenbewufitsein megje-
lenése a szerző marxista korszakáról alkotott képet módosítja. Ez a mű 
most már nemcsak Georg Lukács Werke második köteteként kapható, 
hanem olcsó különkiadásban is (Sammlung Luchterhand, 11. köt. 
Neuwied, Berlin 1970). Hans Mayer, a híres (jelenleg nyugatnémet, ko-
rábban keletnémet) irodalomtudós szerint a „Történelem és osztálytudat” 
újrakiadása egyenlő Lukács 1934-es moszkvai önkritikájának elvetésével, 
a „visszavonás visszavonásával”. Hiába akarja a magyar filozófus a törté-
nelem egykori termékének feltüntetni saját művét, mert problematikája 
nem egykori, hanem mai, beleszól a jelenlegi ideológiai vitákba, az új 
baloldal törekvéseibe és a kommunista országok ideológiai fejlődésébe is. 
Hogy egykori műve formáló hatást vált ki, annál inkább is valószínű, mert 
Lukács György kidolgozás alatt levő filozófiai koncepciója az eddig pub-
likált tételei alapján a „Történelem és osztálytudat” álláspontjához látsza-
nak visszalépni. A most kialakult elmélete a húszas évek nyitottabb szel-
lemű marxizmusához kapcsolódik. Így újabb nézetei, a marxista társada-
lomontológia kidolgozása a „Történelem és osztálytudat”-ra irányítja a 
figyelmet. A Hamburgban kiadott beszélgetései (Gesprache mit Georg 
Lukács, Reinbek b. Hamburg 1967) és a Magyar Filozófiai Szemlében 
(1969/5.) közölt fejtegetései az ontológiáról máris hullámokat indítottak 
el, követőkre vagy inkább felhasználókra találtak, kik jó érzékkel a Sztá-
lin előtti ideológiai irodalomban keresik a bővebb kifejtést. Egyes hazai 
marxista filozófusok Lukács szellemében túlteszik magukat a marxista 
természetfilozófián, a pozitivista eszményekhez igazodó tudományosság 
követelményén és a mindent szentesítő szükségszerűség fogalmán, hogy a 
tudatos társadalomalakításra, az emberi akaratra tegyék a hangsúlyt és 
sürgessék a korkérdések önálló, nem sematikus megválaszolását. Ez 
ugyan még nem jelenti napjaink tényleges problémáinak feltérképezését 
és a válaszok kidolgozását, de már ennek igénylése is összeköti a filozó-
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fusokat a Sztálin felléptével elsikkadt útkereső marxizmus hagyományai-
val. Más szóval: a húszas évek reformista ideológiája, Kari Korsch, Luk-
ács és Bloch koncepciója tört be a magyar ideológiai életbe. Ez némi el-
lenállásra talált pártkörökben, vitát váltott ki, de nem megbélyegző szán-
dékú támadásokat. Ilyen írás Kelet-Berlinben látott napvilágot, s ez is 
Wilhelm Raymund Beyer osztrák filozófustól, a Nemzetközi Hegel-
Társaság elnökétől származik. A Deutsche Zeitschrift für Philosophie-bar 
(1969/11.) Lukács készülő ontológiáját olyan revizionista, sőt „idealista 
divatterméknek” tekinti, melytől óvni kell „a jelenkori kapitalista orszá-
gok munkásosztályát”. 

Lukács György az elmúlt években visszahúzódott az irodalomtudo-
mánytól. Ez azonban korántsem jelenti, hogy nyilatkozataiból, újabb írá-
saiból mellőzi irodalmi műveltségének hatalmas anyagát, az utalásokat, 
párhuzamokat, idézeteket. Új tanulmányokat azonban nem írt, nem módo-
sította ítéleteit, nem terjesztette ki nézőpontját az utóbbi évtizedekben 
feltűnt írókra. Irodalomkritikai publikációi a régi írások újrakiadásai, mint 
a már említett Die Seele und die Formen, a Rowohlt-cég négykötetes vá-
logatása vagy pl. a Déry Tibor 75. születésnapjára megjelent kis könyv, 
melyet a hamburgi Hans Chvistian Verlag adott ki a Hamburger 
Bibliographien ötödik köteteként (Hamburg 1969). Lukács György ebben 
csak egy pár oldalas írással szerepel; a Déryről szóló nagy tanulmányt 
Ungvári Tamás, budapesti irodalomtörténész írta. 

Csak egyetlen kortárs szerző volt, aki Lukács Györgyöt élete végén ál-
lásfoglalásra, kritikai értékelésre ösztönözte: Szolzsenyicin. Egyáltalán 
nem valószínűtlen, hogy a Svéd Tudományos Akadémia Nobel-díj bizott-
ságára is hatással volt a világhírű magyar szaktekintély véleménye. Iván 
Gyeniszovics egy napjáról és Szolzsenyicin regényeiről szóló tanulmánya 
1970 januárjában jelent meg könyvalakban a Luchterhand-kiadó esszéso-
rozatában (Solschenizyn, Neuwied, Berlin 1970.) Szolzsenyicin novellái-
val kapcsolatban még nem mondta ki határozottan, hogy az orosz szerző 
világirodalmi szinten megújulást jelent, de regényei ismeretében nem 
vonakodott megállapítani, hogy „Szolzsenyicin nemcsak a szocialista 
realizmus kezdetén észlelt legjobb tendenciák örökébe lép, hanem elfog-
lalja a nagy irodalom hatalmas örökségét, mindenekelőtt Tolsztoj és 
Dosztojevszkij örökségét is.” (33. old.) 

Lukács György műveinek újrakiadása teljesebbé tette a róla alkotott 
képet és szélesebbé a kiváltott hatást. Negyven és hatvan évvel ezelőtt írt 
tanulmányai ismét vitákat váltanak ki szerte a világon, marxista és nem-
marxista körökben egyaránt. Az eddig megjelent méltatások és kritikák 
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szenvedélyességéből arra következtethetünk, hogy a magyar gondolkodó 
szellemi jelenléte jó időre biztosítva van Európában. 

 
* 

Lukács hét évtizedes írói tevékenysége oly termékeny, változatos, 
szétágazó és vitatható, hogy számos kutatónak, történésznek, irodalmár-
nak, filozófusnak, esztétának, politológusnak ad munkát. A nagy kiterje-
désű irodalomból ügyesen tálalt ízelítőt ad a Luchterhand Verlag ad 
lectores című sorozatának szemelvénygyűjteménye (Georg Lukács, ad 
lectores 10, Neuwied, Berlin 1970, 201 lap). Fényképek, fotókópiák, rö-
vid cikkek, könyvekből vett részletek, különféle állásfoglalások – köztük 
támadások is –, olvasásra kedvet keltő színes képet adnak a magyar filo-
zófus alakjáról és alkotásairól. 

Talán épp gondolkodásának nagy dimenziói, a sok elágazás és a he-
lyenként többértelműen irizáló nyilatkozatok okozzák, hogy viszonylag 
kevés a Lukács életművét összefoglaló ábrázolás. Magyarországon külö-
nös módon semmilyen könyv sem jelent meg róla, pedig lett volna elég 
ünnepi alkalom Lukács 60. és 86. születésnapja, 1945 és 1971 között. 
Nemcsak az áttekintések, népszerűsítő és bevezető munkák, de a részlete-
ző elemzések, a tanulmánygyűjtemények is hiányoznak. Magyar nyelven 
eddig csak újságokba és folyóiratokba szétszórt írások foglalkoztak mű-
ködésének egy-egy aspektusával. 

A külföldön megjelent összefoglaló értékelések általában hézagosak, 
sok problémát nem érintenek, nyitva hagynak. Lukács György egykori 
tanítványa, a jelenleg Sussexben működő Mészáros István könyvét (Life 
and Work of Georg Lukács) még nem ismerjük, erre tehát nem vonatko-
zik megállapításunk. Henri Arvon francia nyelvű bevezetője (Georges 
Lukács ou le Front populaire en littérature, Paris 1968, 186 lap) népsze-
rűsítő munka, mely apró fejezetekben, fényképekkel és szemelvényekkel 
igyekszik közelebb hozni a marxista esztétát. A könyv mintegy száz olda-
las tanulmányrésze azáltal válik hiányossá, hogy mindenre ki akar térni, 
minden kérdést igyekszik megválaszolni. Beosztást ad Lukács működési 
szakaszairól, kitér egyes életrajzi részletekre, műveinek ismertetésére, 
különböző állásfoglalásaira. Érzékelteti ugyan Lukács sokoldalúságát, de 
nyargalni kényszerül. 

Ez a megállapítás részben érvényes Ciuseppe Bedeschi olasz nyelvű 
zsebkönyvére is (Introduzione a Lukács, Bari 1970, 157 lap). Míg Henri 
Arvon az irodalmi, Bedeschi inkább a filozófiai problematikát, a világné-
zeti nyomatékok változásának kérdését választja összekötő szálnak, mely-
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re fejtegetéseit felfűzi. A korai műveknek, főképp a Történelem és osz-
tálytudatnak (Geschichte und Klassenbevufltsein) nagy jelentőséget tulaj-
donít. A természetdialektika elejtését az addigi marxizmussal való törés-
nek nevezi. Többen rámutattak (pl. Lucien Goldmann), hogy Lukács ezen 
a ponton az egzisztencializmus előtt (1923-ban) az egzisztenciális filozó-
fiában honos felfogást képviselt. Vitathatóbb azonban az olasz szerzőnek 
az a kitétele, hogy Lukács György ontológiájában a marxizmus valami 
olyanná válik, ami Marxnál a legkevésbé volt. Szerinte a magyar gondol-
kodó a gazdasági és társadalmi alakulatok tudományos vizsgálata helyébe 
a lét általános filozófiáját helyezi. Nem ennek lehetőségét, nem is Lukács 
György ontológiájának jelentőségét vonjuk kétségbe, hanem csak azt, 
hogy erről, a társadalmi lét filozófiájáról megalapozott véleményt alkot-
hatunk jelenleg. Bedeschi a Lukács és Hans Heinz Holz között történt 
beszélgetésre utal (Gespriiche mit Georg Lukács, Hamburg 1967). Ha 
ehhez hozzá vette volna Lukács összefoglalását, melyet a bécsi filozófus-
kongresszusra írt, még mindig igen vékony lenne állításai alatt a talaj. Az 
élete végén készült ontológia jelentőségéről majd akkor beszélhetünk, ha 
módunkban lesz tanulmányozni a most még csak hozzávetőleges meg-
jegyzésekből sejthető tételeket és azok rendszeres kifejtését. 

A Lukács életművét áttekintő, munkásságába bevezető könyvek között 
részletkérdésekbe is belebocsátkozik George Lichtheim angolul is, néme-
tül is megjelent könyve. Címe: Georg Lukács (London 1970; München 
1971, 126 lap). Érdekes keveréke az elemzéseknek és a lekerekítő képal-
kotásnak, a szenvtelen tárgyilagosságnak és elfogultságnak. Módot talál 
Lukács szellemi őseinek és példaképeinek bemutatására, a század elejei 
Magyarország, Németország és Európa szellemi-politikai helyzetének 
érzékeltetésére, Wilhelm Dilthey, Max Weber, Szabó Ervin, sőt Hevesi 
Gyula nézeteinek ismertetésére is. A könyv arányaihoz képest ezek a ré-
szek a kelleténél nagyobbra sikerültek és mintha nem is annyira Lukács 
szellemi alakulásának megértését szolgálnák, hanem inkább művei erede-
tiségének megkérdőjelezését. A szerző szerint Lukács első írásaiban nem 
található meg az az originalitás, „mely a kiforratlan zsenik műveit jellem-
zi”. Ez alól a Theorie des Romans sem kivétel; ez csupán „egy író kitűnő 
tehetségpróbája – semmi más”. (18). Lichtheim is a Történelem és osz-
tálytudatot tartja Lukács legragyogóbb munkájának, sőt talán egyetlen 
jelentős művének. Ami előtte van, az csak szárnypróbálgatás, ami utána 
jött – a Moses Hessről szóló tanulmányát (2926) kivéve – „jókora meny-
nyiségű makulatúrát tartalmaz” (71.), „eszmecseréi a korábbi színvonal 
alá süllyedtek” (80.); a Történelmi regény triviális (91.), a Félreértett rea-
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lizmus ellen (Wider den mijiverstandenen Reaíismus) belesodródott a hi-
degháborús polémiába (97.), Az ifjú Hegel (Der junge Hegel) és Az ész 
trónfosztása nem más, mint „a szellemi kiárusítás figyelemreméltó ujj-
gyakorlata” (102.), Az esztétikum sajátossága pedig csak azért fontos, 
mert olyan tételeket tartalmaz, melyeket „Lukács már 30 évvel ezelőtt 
felállított” (113.) A szerző meglehetősen egyoldalú mérlegeléséből kö-
vetkezik az utolsó mondat összegezése: Lukács a 19. századi német idea-
lizmus „metafizikai tradíciójának örököse és egyedül ezért tapad a legke-
vésbé jelentős írásaihoz maradandó fény.” (124.) 

Lichtheim az egyes elemzésekben és a részletkérdések kifejtésében 
nem annyira szigorú, mint az itt idézett összefoglaló értékelésekben, s 
ezért mondhatjuk, hogy könyvének megállapításai nem annyira tartalmi 
szempontból kifogásolhatók, hanem főképp azért, mert tartalmi szem-
pontokon kívüleső közelítési lehetőségeket csak hellyel-közzel vett 
igénybe. Lukács műveit nem lehet egyedül megállapításainak igazságtar-
talmán lemérni. Méltányosabb eredményhez jutunk, ha hozzávesszük 
írásainak hatástörténetét, főképp a szovjet marxizmusban betöltött szere-
pét. Ebben a teljesebb szemléletben más árnyalatban tűnnek fel még a 
nyugati filozófiával szemben olyan igazságtalan művek is, mint Az ész 
trónfosztása. 

Elgondolkodtató, hogy feltűnően sok könyv és kisebb írás is Lukács 
Györgynek épp arra a fejlődési szakaszára teszi a nyomatékot, melyet 
Lukács már régen megtagadott. Bedeschi és Lichtheim összefoglaló átte-
kintése egyaránt korai marxista írásait tekinti fő értéknek, maradandónak. 
A részletkutatások is készséggel fordulnak a magyar gondolkodó indulá-
sának problematikájához. Ezzel foglalkozott Kenyeres Zoltán a Kritiká-
ban (Lukács György és a magyar kultúra, Kritika 1970 december, 1–10 
lap), Nicolae Tertulian a Magyar Filozófiai Szemlében (Lukács György 
szellemi fejlődése. Magyar Filozófiai Szemle, 1970/3-4, 401–426 lap), 
Alberto Asor Rosa a Berlinben megjelenő Alternative című irodalmi fo-
lyóiratban (Der junge Lukács, Alter- native, Heft 67/68. (1969) 174–203 
lap). A marxista szerzőknél az a törekvés, hogy csökkentsék a korai Luk-
ács jelentőségét, merőben, eklektikus és átmeneti jellegű írásoknak tün-
tessék fel a Lélek és a formák-tól a Ceschichte und Klassenbewufitsein-íg 
megjelent műveit. A polgári szerzők ezzel szemben épp ezt a szakaszt 
tekintik máig hatóan elevennek és igazán jelentősnek. Alberto Asor Rosa 
pl. azt írja említett méltatásában, hogy Schillerig kell visszamennünk, ha a 
Lélek és a formákhoz hasonló érzékenységű művet akarunk találni az iro-
dalomtörténetben. Hovatovább Lukács György ifjú- és idős korának egy-
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bevetése olyan problematikává élesedik ki, mint Marx munkásságának 
felosztása. Már most az foglalkoztat egyeseket (mint pl. N. Tertuliant), 
hogy hol található meg a igazi Lukács, hogy a korai vagy a késői Lukács 
a valódi Lukács. Különös, hogy a történelmiséget és változást hangsúlyo-
zó világnézet képviselői ennyire történelmietlen és merev szembeállításra 
támaszkodó kérdést vetnek fel. Ki tudja megmondani magáról, hogy mi-
kor igazi, most-e vagy húsz évvel ezelőtt volt az? Lukács György az igazi 
Lukács György volt a Lélek és a formák megírásakor éppúgy, mint a Tör-
ténelem és osztálytudat vagy Az esztétikum sajátossága fogalmazása ide-
jén. Az egyik szakasz sem igazibb, hanem legfeljebb csak későbbi vagy 
korábbi, mint a másik. Épp ezért azt is mondhatjuk, hogy az igazi Lukács 
György nem más, mint az egész élete. Egyes életszakaszok trónraemelése 
ideológiai tetszés vagy nem-tetszés, tehát önkényesség kérdése. Aki a 
korai Lukácsot dicsőíti meg, számolnia kell azzal, hogy a késői Lukács 
egy másik vártáról éppúgy megdicsőíthető. 

Az természetesen elkerülhetetlen, hogy a részletkutatások – épp mert 
részletkutatások – egy-egy problémára, eseményre, könyvre vagy életsza-
kaszra irányítsák a figyelmet. A G. H. R. Parkinson szerkesztésében meg-
jelent tanulmánygyűjtemény (Georg Lukács, The man, his work and his 
ideas, London 1970, 254 lap) jól érzékelteti, hogy nemcsak a gondolat-
gazdagság vonzza Lukács Györgyhöz a kutatókat, hanem a látásmódjának 
lassú átalakulásából adódó árnyalatok, a néha színeváltónak tűnő megfo-
galmazások is. A könyv a readingi egyetemen megtartott előadássorozat 
anyagának egy részét tartalmazza. Sajnos épp azok a szerzők, Adorno, 
Lichtheim, Marcuse, maradtak ki a gyűjteményből, kiknek állásfoglalása 
nemcsak tekintély, színvonal és világhír, de a kritikai súly miatt is fontos 
lett volna. A kötetbe felvett írások három témakörre szorítkoznak: filozó-
fiára, szociológiára és irodalmi kritikára. A gyűjtemény szerkesztője ké-
szítette el a bevezető összefoglalást és Lukács szellemi fejlődésének váz-
latos áttekintését. Angol nyelvterületen, úgy látszik, még szükség van a 
marxista filozófus bemutatására, az analitikus és neopozitivista gondol-
kodásmódtól annyira idegen világnézeti alapú művek értékeinek megcsil-
lantására. Az egyes tanulmányok Lukács dialektika-koncepciójával, irra-
cionalizmus-bírálatával, a totalitás kategóriájával, a szépség fogalmával 
stb. foglalkoznak. Módosított formában itt is visszatér helyenként az igazi 
vagy a valódi Lukács felfedezésének szándéka. A szerzők egy része hajlik 
arra, hogy ezt vagy amazt a problémát minősítse valódi problémának, 
kulcskérdésnek, központi elméletnek vagy eseménynek. Ennek nemcsak 
az a veszélye, hogy Lukács életének és műveinek gazdagsága leegyszerű-
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södik, a sokrétűből egyoldalú lesz, hanem az is, hogy bizonyos műveket 
(általában Lukács korai szakaszának írásait) mellőznek, felületesen érin-
tenek – nehogy a felállított tétel érvényén csorba essék. 

Vannak azonban tanulmányok, melyek épp a szépen retusált képekkel 
hadakoznak, a szeplőket keresik, nem Lukács jótékony hatását húzzák 
alá, hanem rámutatnak káros befolyására is. Ennek a törekvésnek legfőbb 
példatára és bizonyító anyaga a harmincas évek expresszionizmus-vitája, 
Lukács és Brecht ellentéte. Érdekes, hogy először marxista oldalon újítot-
ták fel ezt a problematikát, leplezetlenül azzal a szándékkal, hogy Lukács 
György nimbuszát megtépdessék. Illés László már 1964-ben a Budapes-
ten megjelenő Kritikában (Újabb viták az avantgarderól, Kritika, 
1964/4.), Werner Mittenzioei a keletnémet Sinn und Form 1967-es évfo-
lyamában (Die Brecht-Lukács- Debatte, Sinn und Form, 1967/1.) rámuta-
tott arra, hogy Lukács elutasította az avantgardizmust, leszűkítette az iro-
dalmi lehetőségeket, míg viszont Bért Brecht realizmus-koncepciója szé-
les és sokoldalú volt. A vitában Lukács nagy-realizmus-elmélete győzött, 
a szocialista avantgardisták pedig a személyi kultusz áldozatai lettek. Egy 
nemrég megjelent apologikus hangvételű „materialista irodalomelmélet” 
szerzői Marié Luise Gansberg és Paul Gerhard Völker (Methodenkritik 
der Germanistik, Materialistische Literaturtheorie und bürgerliche Praxis, 
Stuttgart 1971, 150 l.) számos vonatkozásban Lukács György műveire 
támaszkodik, de az expresszionizmus-vitában egyértelműen Brecht mellé 
állnak (111.). Klaus Völker tanulmánya, az Alternative már említett 
(67/68) számában az ellentét kifejlődésének folyamatát követi, kiemelve 
olyan apró részleteket is, hogy Brecht Lukács egyik cikkének olvasása 
után ezt írta naplójába: „Ez a tompaelméjűség gigantikus” („Dieser 
Stumpfsinn ist gigantisch”). 

Teljesebb képet és egyensúlyos, gondos ábrázolást ad Helga Gallas „A 
marxista irodalomelmélet” című könyve (Marxistische Literaturtheorie, 
Neuwied, Berlin 1971, 257 lap) mind a harmincas évek munkásmozgal-
mának irodalmi vitáiról, mind pedig Lukács György szerepéről. Az írónő 
egyes kérdésekben személyes állásfoglalást kért a párton belüli küzdel-
mek még élő tanúitól, köztük Lukács Györgytől is. A vallomásokat egy-
bevetette a korabeli írásokkal és így megközelítően tárgyilagos ered-
ményhez jutott. Bemutatja, hogy a német kommunistáknak Lukács adott 
irodalomelméletet, melyből azonban nyomban doktrína lett, száműzte a 
kísérletezés szellemét, félreszorította Brechtet és előkészítette a talajt 
Zsdánovnak. Helga Gallas úgy gondolja, hogy a marxista irodalomelmé-
let kialakulástörténetének és Lukács György előnytelen befolyásának fel-
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idézésére azért van szükség, mert főképp Nyugaton már-már ellenállónak 
és a marxista szellem felszabadítójának tüntetik fel. 

A dogmatikus marxizmus oldaláról épp ezt vetik Lukács szemére. 
Készpénznek veszik a nyugati értelmezéseket és Lukácsnak róják fel tisz-
telői túlzó kijelentéseit is. Így aztán lehetővé válik a marxista gondolkodó 
dühödt bírálása – sztálinista modorban. Ennek példáját adja Wilhelm 
Raimund Beyer salzburgi filozófus, a marxista Hegel-Társaság elnöke 
nemrég megjelent könyvében (Vier Kritiken: Heidegger, Sartre, Adorno, 
Lukács,87 Köln 1970, 232 lap). Felháborodottan ír arról, hogy „a revizio-
nizmus hangoskodó erői” (értsd: Lukács!) marxista ontológia kidolgozá-
sán fáradoznak. Éppúgy, mint a már említett Bedeschi, meg sem várta 
Lukács ontológiájának megjelenését, máris véleményt mond róla. Míg 
azonban az olasz szerző méltatja a nagy újítást, Beyer kötelességének 
tartja Lukács denunciálását, mert gondolatvilágát veszélyesnek ítéli a 
munkásosztály szempontjából (200.). Az ontológiai „előkelősködést” 
vissza kell utasítani, mert hatása káros lehet, mert Lukács többnyire „a 
marxizmus fellazítását űző jelenkori erőkkel tart kapcsolatot” (201.). A 
cikk hasonló hangnemben folytatódik tovább. Pamflet. Cáfolatot valójá-
ban nem igényel. Hogy a Magyar Filozófiai Szemle mégis közölt róla egy 
nem kevésbé türelmetlen hangnemben írt kritikát, azzal csak a marxizmus 
indulatokkal átszőtt belső meghasonlását dokumentálta. 

Az utóbbi évek Lukács-irodalmának vázlatos áttekintéséből is látható, 
hogy a nemrégen meghalt marxista gondolkodó körül állandó mozgás 
van; magatartásának megítélése, évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott 
nézetei és újabb észrevételei még ma is vitákat keltenek. Ezek a könyvek 
is arra vallanak, hogy a marxizmus számos ideológiai problémájához 
Lukács György művein keresztül vezet az út. 

 
 

                                                           
87 Sajnos, a borítólapon és a belső címlapon is „Lukácz” áll Lukács helyett. 
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ILLYÉS ELEMÉR 
Négy erdélyi prózaíró88 

Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér, Kriterion, Bukarest 1970.  
Bálint Tibor: Zokogó majom, Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest 1969.  
Szilágyi István: Üllő, dobszó, harang, Irodalmi Könyvkiadó, 1969. 
Pusztai János: Illés szekerén. Irodalmi Könyvkiadó, 1969. 
 
Az újabb erdélyi prózai termésből négy, kölcsönösen figyelemreméltó 
írás emelkedik ki: „Anyám könnyű álmot ígér”, „Zokogó majom”, „Üllő, 
dobszó, harang”, és „Illés szekerén”. Sütő András, Bálint Tibor, Szilágyi 
István és Pusztai János regényei rangos írói alkotások, eddig ismeretlen 
erők kibontakozását jelzik, talán a második világháború utáni romániai 
magyar próza reneszánszának előfutárai. 

A hatvanas évek írói nemzedékének, s mondhatnám, a második világ-
háború utáni erdélyi magyar prózairodalomnak egyik legkiemelkedőbb 
egyénisége Sütő András. A mikszáthkálmáni és móriczzsigmondi, és a 
hagyományos, népies színezetű, erdélyi magyar novella formai realizmu-
sának folytatója. Az ötvenes évek közepén megjelent kisregénye, a „Fél-
rejáró Salamonná” az első írása, melyben – ha szűkebb értelemben is – 
valóságirodalmat adott és eltért a sematizmus merev formáitól. Asztalos 
Istvánhoz hasonlóan, Sütőt is elsősorban a szegényember belső portréja 
foglalkoztatja: az erdélyi magyar falu embereinek a megváltozott törté-
nelmi és társadalmi viszonyokkal való tragikus konfrontálása. Írásain szü-
lőhelyének, a Mezőségnek színei, mélabús hangulatképei szűrődnek át 
erős lírai rezdülésekkel. 

Az „Anyám könnyű álmot ígér” az újonnan alakult nemzetiségi 
könyvkiadó, a Kriterion első kiadványaként jelent meg.89 „Naplójegyze-
tek” – írja könyve címe alá. Memoárnak vélhetnők írását, de Sütő többet 
ad ennél: modern formaelemekkel, igazi epikai folyamattal megírt re-
gényt. Az erdélyi magyar kritika nagy elismeréssel írt a könyvről: „hason-
ló művekkel csak nagyon ritkán dicsekedhetik egy nép, de méginkább egy 
nemzetiség irodalma” – írja a kolozsvári „Utunk”. E kissé „vidékies” jó-
indulat túlzásait leszámítva, el kell ismernünk, hogy az „Anyám könnyű 
álmot ígér” valóban fémjelzője a mai romániai magyar prózairodalomnak. 
                                                           
88 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 5. számában. 
89 Utalnom kell Zsigmond Endre kitűnő recenziójára, amely az Új Látóhatár 1970/6. 

számában jelent meg. Írásomban, Zsigmondtól eltérően, inkább azokat a részeket vet-
tem figyelembe, amelyek az erdélyiek életének hétköznapi problémáit vetítik elénk. 
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Ahogyan Sütő szüleiről, testvéreiről vagy rokonairól, szülőfalujáról, a 
mezőségi Pusztakamarásról ír, ilyet csak napló-memoárokban, vagy lírai 
önvallomásokban olvashatunk. De amikor kívülálló alakokat is felvonul-
tat, s ezeket egységes kompozícióba fogja, a hétköznapok jelenségrajzá-
ból modern szerkezetű, mai regény bontakozik ki. Alakjai ma élő embe-
rek. A regény első felében még túlságosan érezhető a Tamási-örökség. 
Játékos, itt-ott tájszólásos, góbéskodó költői nyelve, az élményismeret 
kivetítése, ábrázolásmódja, fordulatos nyelvi gondolkodása, játszi humora 
önkéntelenül is felidézi Tamási hasonló jellegű írásait: az Abel-
trilógiával, de különösképpen a Szülőföldemmel rokonítható. Sütő akkor 
fordul el a Tamási-hagyománytól, amikor nyelvét megfosztja játékosságá-
tól, amikor nehéz, ballasztokkal megterhelt emberi sorsokat, kegyetlen 
valóságot ábrázol. Elrendeltetésszerűen, ösztönösen ragaszkodik a törté-
nelem és ősei által determinált világhoz. Megejtően szép stílusban fogal-
mazza meg ezt a világot: „Olyannyira visszaszoktam e parányi világba, 
mint az akváriumba ültetett hal. . .  S a mozgás benne néhány szép lendü-
let, szinte óceáni, egészen az üvegfalakig, melyek, miközben azt mímelik, 
hogy nincsenek, az akadálytalanság látszatával csábítanak örökös újra-
kezdésre.” 

Sütő regénye hagyományos szerkezete ellenére is modern, mai írás. 
Képek – ha nem is körképek – villannak fel a mai erdélyi ember minden-
napi életéből, szaggatottan, mozaikszerűen, úgy, ahogyan Erdély lakói a 
történelem árnyékában élnek, félelmeikkel, bizonytalanságaikkal: „vala-
miért, amit sohasem követtem el, még mindig bűnösnek érzem magam. 
Belénk súlykolták, hogy bűnösök vagyunk” – írja apja visszaemlékező 
önvallomásaként. Egy magánjellegű összejövetel alkalmával, az óvatossá 
vált kisember aggályát idézi: „A kerekes arra kér: magyarázzam meg, mi 
a kormányzat álláspontja, azzal kapcsolatban, hogy itt összegyülekez-
tünk.” Lépten-nyomon felsejlenek a valóság színei: „mihelyt elhullatja a 
nyár lombos díszeit, elővillan az erdélyi őszi falu s előlép a hidegebb (ri-
degebb) valóság.” Ez előtt a rideg valóság előtt vezet végig Sütő, amikor 
megfeledkezik játékos humoráról. Gyakran visz közel a tragikum határá-
hoz; a kiteljesedéstől, a súlyos végzetű konfliktusoktól mégis megóv de-
rűs életlátása, paraszti józansága. 

Az „Anyám könnyű álmot ígér” hirdeti az újabb erdélyi magyar iroda-
lomban tudatosan, a regény jogán is, a száműzött történeti múlthoz való 
visszatérést: „Hiába akarod a múltat hagyni, hiszen hagyhatod, de ott van 
benned.” Másutt: „Aki menet közben, mint fölösleges terhet, eldobja a 
halottait, a rossz lelkiismeret terhét cipeli tovább.” – „A cipész úgy véli, a 
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halottaknapi világítás valójában erkölcsi magatartás, aminek szerinte 
semmi köze a reakcióhoz.” – „A szőlőpásztor azt fejtegeti, akik a temető-
ben nyugosznak, azok helytálló emberek voltak, azok ma is példaképeink, 
úgyis mondhatnám: tankönyvek.” Intelemmel, a megtartás aggodalmával 
félti az író a veszendőbe menő hagyományokat: „Vedd az emberektől a 
megemlékezés jogát, s már kettébe is vágtad őket.” 

Sütő András kitűnő megjelenítő készséggel ábrázolja e különös tájegy-
ség, a Mezőség szegényember figuráit. Itt látjuk a kerekest, a cipészt, a 
kárpitost, az éjjeli őrt, aki egyben nappali bakter is, a falusi kántort, a sír-
ásót. „Ruházatra és foglalkozásra nézve eléggé vegyes társaság”; csupa 
olyan népből-szakadt, a paraszti élet mélyéből kilépő alakok, akiknek a 
„szegénységüknél csak az emberségük volt nagyobb.” Ezekben az őszin-
te, keresetlen naivsággal megrajzolt, köznapi gondokkal küszködő 
szegényember-alakokban, helyzetképekben bontakozik ki Sütő sajátosan 
paraszti, erdélyi ihletésű ábrázolóművészete, megejtő humánuma. Ilyen 
humanista realizmussal találkozunk a francia Giononál, akit a hagyomá-
nyos paraszti ábrázolásmódtól eltérő, a népies irányzatot követő fiatalabb 
európai írónemzedék, főként a közép-kelet- európai országokban, meste-
réül választott. 

Az „Anyám könnyű álmot ígér” az erdélyi „Puszták népe”. A non 
fiction, nem kitalált, hanem a „megtalált” valóság jegyében íródott. „Mi-
lyen könyv legyen az, vidám-e vagy szomorúságos?” – kérdi az író; „igaz 
legyen”, válaszolja a fiát hazaváró anya. S valóban, Sütő könyve „az a 
fajta próza, melynek drámai erejét nem jelzők, hanem tények hordozzák.” 
Sütő a mai, „létében elbizonytalanodott” erdélyi magyar parasztság gond-
jait, szorongásait, s az ezekből levont általános érvényű tanulság-tételeket, 
úgynevezett „kényes problémákat” feszeget, szociográfiai pontossággal 
tár fel helyzeteket, melyeket a nyilvánosság előtt ma már nehéz volna 
tagadni: a romániai nemzetiségi sors, az újszülöttek számbavétele, a teme-
tőbe kikísért halottak száma, a történelmi múlttól való értelmetlen elfor-
dulás, mely – hogy csak egy példát említsek – a mai napig is akadályozza 
a Pusztakamaráson született Kemény Zsigmond könyveinek a kiadását, 
vagy a vallás fokozatos kiszorítása, („ha valamelyik nagyon megkívánja 
az igét, felutazik Kolozsvárra; ott a Mátyás templomban senki sem isme-
ri.”), az önpusztító alkoholfogyasztás problémája, az erőszakos kollekti-
vizálás csődje s a háztáji gazdálkodás jelentősége. A harmincas évek ria-
dót fújó falukutató munkáira emlékeztetőén, Sütő fogalmazza meg tuda-
tosan elsőnek az utóbbi huszonöt év romániai magyar irodalmából hiány-
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zó erdélyi valóságot: „Cselekvési területünk történelmileg meghatáro-
zott”. 

Sütő András regénye sajátosan erdélyi. Paraszti témájának, élmény-
körének és nyelvének épp ez a nagymérvű, mondhatnám túlságosan parti-
kuláris színezete köti a szűk haza határaihoz. Ezt nem elmarasztalásként 
írom, hiszen éppen a helyi sajátosság, jelen esetben az „erdélyiség” az, 
amit keresünk, vagy elvárunk az erdélyi irodalomtól. Az irodalmi értéke e 
műveknek csak akkor csökken, ha a regionális elemek túlsúlyban vannak 
az egyetemes értékűekkel szemben, jobban mondva, ha a „partikuláris” 
nem emelkedik az „egyetemes” szintjére. Az ilyen írás már provinciális. 
Sütő írásművészete is csak akkor válik egyetemes értékűvé, amikor sike-
rül kitörnie a „couleur local” bűvköréből. Az egész magyar nyelvterületen 
az „Anyám könnyű álmot ígér” kimagasló írásmű, azzá emeli az ősi folk-
lór mélyéről feltörő sokszínű, mégis egyszerű, de költői változatokban 
kifogyhatatlan gazdagságú nyelve. 

 
* 

Másik kimagasló eseménye a romániai magyar prózairodalomnak Bá-
lint Tibor regénye, a „Zokogó majom”. A helyi kritika az erdélyi magyar 
próza „nagykorúságának” a kezdetét a regény megjelenésétől számítja s 
cikksorozatokban foglalkozik a könyvvel. 

Bálint Tibor 1952-ben született Kolozsvárott. Az ötvenes évek végén 
indult s így már a hatvanas évek írónemzedékéhez tartozik.90 A „Csendes 
utca” novelláival és karcolataival mutatkozott be. Az „Angyaljárás a lép-
csőházban” magára vonta a kritikusok figyelmét. Fantasztikus regénye, az 
„Önkéntes rózsák Sodomában” már komoly írói sikernek számított. A lét 
végső, transzcendens kérdéseit felvető írás nem más, mint a jövő távlatai-
ba kivetített félelmetes, apokaliptikus vízió, robot-emberek, gépek egyed-
uralma a homo sapiens fölött, s a tökéletesen degenerálódott ember utódai 
vegyi elemek formájában jelennek meg. 

1969-ben a Romániai Írószövetség az „együttélő nemzetiségek” iro-
dalmi díjával tüntette ki Bálint Tibor „Zokogó majom” című nagyregé-
nyét. A könyv csaknem hatszáz oldal terjedelemben próbálja átfogni az 
utóbbi harminc évnek egy erdélyi külvárosban lepergett történetét. Sok 
szereplőt vonultat fel a köznapi élet és a történelem buktatóin át. Nincse-
nek hősök, csak az élet perifériáira szorult, megalázott, sebzett lumpen-
                                                           
90 Az Új Látóhatár eddig két novellát közölt tőle: az 1970/3. számban a „Megemlékezés 

a nevekről”, az 1970/6. számban a „Mit kell tenni, ha a gyilkos ismeretlen” című el-
beszélést. 
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proletárok, minden nagyobb drámaiságot nélkülöző kisemberek: prostitu-
áltak, gyilkosok, a szennyes környezetben tisztán maradt lelkek, szektá-
sok és szélhámosok. A kolozsvári Kövespad utca zárt világa, ahova a cse-
lekmény szálai minduntalan összefutnak, s amelynek légköréből lépnek ki 
ezek a kisember-típusok. Védtelenül, megadással fogadják a történelmet, 
amely csak átviharzik fölöttük. A háborúból csak annyit látnak, amennyi 
köznapi életüket érinti, hiszen ők csak eszközei a megfoghatatlan hatal-
maknak. Introvertált figurák, saját kis privátkálváriájukkal, ügyes-bajos 
dolgaik megoldásával, vagy elodázásával vannak elfoglalva, mert többre 
nem futja életerejükből. Képtelenek más közegben élni, mint amelyet már 
megszoktak, érzékeny emberek, de túlságosan megalkuvók, életük a gro-
teszk és az érzelgősség végletei között ingadozik. 

A „Zokogó majom” amolyan külvárosi kiskocsma s nevét „Mosonyi 
úrról”, tulajdonosáról kapta, aki részegségében „úgy tudott zokogni, mint 
egy majom”. A hangulatos helyiség azonban a regény címe ellenére sem 
válik a cselekmény központjává, erre inkább a regény alcíme utal: „Egy 
élhetetlen család kálváriája”. A regény központjában, Fejes Endre Rozs-
datemetőjéhez hasonlóan, egy proletárcsalád, a Vincze házaspár és gyere-
ke áll, rokonokkal, a Sánta angyalok utcájabeli és a Kövespad 16 alatti 
udvar lakóival. Fő alakja a Vincze házaspár gyereke, Kálmánka, aki 
egyébként Bálint regényének legkevésbé sikerült, túlságosan eszményített 
figurája. Vincze, a lecsúszott, részeges péksegéd és családfő, a gyors 
meggazdagodás lehetőségeiről ábrándozik. Aggályok nélkül, fáradhatat-
lanul hajhássza szerencséjét, de vállalkozásai rendszerint kudarccal vég-
ződnek. Elrontott élete miatt családján tölti ki bosszúját. Fiának, Kálmán-
nak a gyerekkora néma megaláztatások és gyötrelmek sorozata: apja va-
lahányszor munkájából, vagy éppen balsikerű vállalkozásaiból hazatér, 
tekintélyét fia szüntelen verésével akarja a családon belül fenntartani. És 
ugyanez a Vincze, aki gyerekét embertelen kegyetlenséggel veri, a „téve-
teghangú, bedagadtszemű macskakölykök láttán, amiket az utcáról szed 
fel, sírva fakad”. Családon kívüli életében Vincze is, mint a regény többi 
alakja, végzetesen tehetetlen: „Ezt mérte rám a sors – már az sem kínozta, 
mit fognak enni a gyerekek, hiszen a maga kálváriáját lezárult esetnek 
tartotta, mely szándéka és akarata ellenére kényszerítette rá, hogy 
rokkantán és tehetetlenül csupán az itallal törődjék.” És amúgy is: „az 
állam, mint családos embert, támogatni fogja”. 

Vinczéné, önfeláldozó családanya, faluról lumpenproletárok közé ve-
tődött mosónő, a szennyben, a megaláztatásban is tiszta maradt. Némi 
bűntudatot érez elrontott élete miatt, valahányszor apja meglátogatja: 
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„Neked ott kellett volna maradni Marosújváron ... onnan még látszanak a 
szőlőhegyek ... S férjhez mehettél volna egy tisztességes gazdafiúhoz ... 
nem városi emberhez.” 

Kálmánkának, apjával folytatott magánháborújában, anyja az életadó 
melegség, Bálint realizmusának, aprólékos lélekelemzésének magas fo-
kon való művészi megnyilvánulása a fiáért aggódó anya ábrázolása, aki 
egy újabb verés alkalmával, csak egy fáradt gesztussal tud fia védelmére 
kelni: „Vegyél magadra inget, mert a bőröd kihasad.” A sorsba, a válto-
zatlanba való belenyugvás, a regény alaphangulatához hűen, Vinczéné 
jellemében is fellelhető: „Hogy kerülhette volna el a sorsát, ha nem függ 
tőle semmi; hogyan hajolt volna félre az összeszáradt, kemény cipők elől, 
amiket Tötös úr, az örmény kocsmáros hajított a hátába.” 

Bálint Tibor írásművészete az egymással folyton pörlekedő, elégedet-
lenkedő „szerelmespár”, Böske, és a kajlafülű szélhámos pincér, Hektor, 
realista ábrázolásában teljesedik ki. Egymásrautalva, a közös bűnök szála-
itól szabadulni nem tudó pár a szezonkezdet idején végigcsatangolja az 
erdélyi fürdőhelyeket, megaláztatások árán elért, rövidéletű sikerek dics-
fényében tetszelegnek, vagy elesetten, kétségbeesetten sodródnak az élet 
peremén. A pincért gyávasága köti Böskéhez, az, hogy mindig „félember” 
volt, s hálás, hogy hajlékot és meleg ételt kapott tőle. Böske is, néha már 
meglepődve érzi, hogy „nehezen tudnának különválni”. „Csak egyszer 
lenne bejelentett lakásom” – sóhajtgat Böske, az elesettek otthontkereső 
vágyával, amikor a szezonon kívüli időben, elhagyott fürdők öltözőkabin-
jaiban lelnek otthonra. 

Böske halálának leírása a regény legszebb oldalai közé tartozik: az 
emberi magány legmagasabb művészi ábrázolása. 

Bálint a háború előtti és alatti évek sorsdöntő eseményeit a korabeli új-
ságcikkekből összeválogatott, s a regény fejezetei közé tett montázsokkal 
érzékelteti. A közelmúltról hatszáz oldalon keresztül csak villanásszerű, a 
szocialista országok irodalmából jól ismert sablonképeket kapunk: bom-
bázás, deportálások, munkaszolgálat és felszabadulás. Kálmánka csak azt 
látja, hogy „az Aranyost eltorlaszolták a hullák, Tordán minden második 
ház összedőlt”. Az izgága Hektor a hatalomváltozáskor beáll jelszó-
mázolóvá és régi haragosain tölti ki bosszúját. Böske a győzőkhöz tartozó 
országok új urainál „új lehetőségek” után néz, a bevonuló román rendőr-
kvesztor esztelen mulatásokban tombolja ki örömmámorát; intrikák, de-
nunciálások ütik fel a fejüket, közéleti korrupció, megvesztegetés, foszto-
gatások, anarchikus állapotok a gazdát cserélt városban. 
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Bálint Tibor munkásszármazású író. Legszemélyesebb élményanyagá-
ból formálta társadalmi-lélektani regényét. Élményismerete mélygyökerű, 
időtlen cselekmény-pillanatokat rögzít, s ezért emelkedik írása művészi 
rangú ábrázolássá, egyetemes értékű alkotássá. Alakjai különböző korosz-
tályokba tartoznak s így ugyanaz az élmény, aszerint, kire hogyan hat, 
más és más megvilágításban kerül elénk, más lélektani felfedezésekhez 
vezet. Ez az ábrázolásmód kétségtelen mély lélektani ismereteket, szinte 
időtlen, korhoz nem kötött finom elemzőképességet igényel. Ugyanakkor, 
ha a különböző korosztályokhoz tartozó alakjain kívül, különböző társa-
dalmi rétegekhez tartozó szereplőket is felvonultatott volna, hitelesebb 
súlyú és összefogóbb képet kaphattunk volna a légköréről, a háború előtti 
és alatti évek sorsdöntő eseményeiről. 

Bálint könyve a modern regények igényével íródott. Ezt igazolják írá-
sának hiteltadó valóságelemei és antihős szemlélete is. Erre vonatkozóan 
idézzük Kálmánkát, ami az író önvallomása is lehetne: „én nem kívántam 
soha hős lenni"; vagy más helyen: „közöttünk nincs egyetlen hős sem”. 
Bálintot a kis témák, a személyes élet apró jelenségei foglalkoztatják. 
Írását az őszinte, keresetlen tisztaság, s nem az előző kor erőltetett „mora-
litása” jellemzi, s ezért cselekményszövésében a modern regény forma-
eleméhez tartozó groteszk mellett éppúgy megférnek a reális és humánus 
elemek is. 

Bálint Tibor szemléletét, etikai-esztétikai beállítottságát legtalálóbban 
ars poeticája jellemzi: „az egész művészet lényege nem az-e, hogy a vá-
gyaiban sérülten fogant embert megvigasztalja?” A regény központjába 
beállított Kálmánka, sokmindenben azonosítható az íróval: hangja önval-
lomás, passzivitásában, a változatlanba való könnyed beletörődésében 
ráismerünk Bálint világnézetének alaphangjára: „nem porolt a sorssal, 
hanem mindent zokszó nélkül fogadott, érezvén, hogy a sorssal való 
szembenézés csak új gyötrelmek kútforrása lehet”. A „Zokogó majom” 
utolsó fejezetében ismételten megtaláljuk azt a sajátosan mai erdélyi 
alaphangulatot, mely Sütő írásaira is annyira jellemző: „boldog, aki be tud 
simulni az élet nagy gépezetébe, és hajszálra úgy mozog, ahogy a fölötte 
lévő erők kényszerítik”. 

 
* 

Szilágyi István Kolozsvárott született 1958-ban. Első terjedelmes pró-
zaírása, az „Üllő, dobszó, harang”, történelemfilozófiai, úgyis mondhat-
nám erkölcsfilozófiái regénye. Szilágyi könyvével vonul be az intellek-
tuális próza az erdélyi magyar irodalomba. A regény lélekelemző alap-
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helyzetből indul, s az utolsó két fejezetben a cselekményt a minimumra 
redukálva, kesernyés történelemfilozófiai meditációba torkollik. Cselek-
ménye egy erdélyi, havasalji faluba vezet, ahova az 1944-es sorsforduló 
erőpróbái két embert sodortak egymás mellé, a regény két főalakját, 
Gencsi Anna tanítókisasszonyt és Karatna István katonaszökevényt. 
Karatna István, munkásból lett diák, a háború utolsó napjaiban szökött 
meg alakulatától, menekülés közben egy faluvégi házban, Gencsi Anna 
tanítókisasszony lakásában keres menedéket. Karatna állandó rettegésben, 
fegyverét úgyszólván éjjel-nappal készenlétben tartva, a ház padlásán 
várja be a már csak pár napig tartó háború végét. Hallgatag ember, múlt-
jából vajmi keveset tudunk meg, egész lényét a túlélés gondolata köti le. 

Szilágyi keveset, mondhatni semmit sem mutat a társadalmi és törté-
nelmi háttérből: átvonuló bombázók, a kivonuló magyar csapat (csak fel-
tételezzük, névleg nem említi az író) egy-két emberkéje, távoli harci zaj, 
égő falusi házak, a falut megülő félelmetes csend és várakozás a váltás 
pillanatában, s az első katona megjelenése, aki „nem olyan egyenruhát 
visel, mint az eddigiek”. Vagy pedig a szocialista irodalom szokványos 
változatait olvassuk, mint például „az új társadalmi rend részére nem kí-
vánatos elemek” menekülése, elhurcolások és akasztások, mint a „régi 
rendszer” utolsó erőfeszítései. Ezenkívül semmi sem történik. A regény 
cselekménye, vagy – úgy is mondhatnék – cselekménynélkülisége a két 
főszereplő lelkében pereg: önmarcangoló, önelemző viaskodásban, az 
erkölcsi és társadalmi rend kérdéseit feszegető kafkai analízissel. A két 
főszemély előítéletektől mentesnek hiszi magát, gátlástalan, elfogulatlan 
párbeszédekben boncolja az erkölcsi normák helyes, vagy helytelen vol-
tát. Problémáikra vagy kérdéseikre a felelet nyitva marad. Gencsi Anna és 
Karatna István közönnyel várja a bekövetkező eseményeket. Egy letűnő-
ben lévő világ kialvó fényénél várakoznak a Kárpátok alján fekvő székely 
falu utolsó házában valaminek a beteljesedésére, amiről még ők sem tud-
ják, milyen és mit rejteget magában. Mindketten kiábrándult, illúzió nél-
küli, voltaképpen dilemmák nélküli emberek, akiknek a közelmúlt sem 
jelent semmit, s a bizonytalan jövő is aligha foglalkoztatja érdeklődésü-
ket. Hiába sejteti az író a front közeli vonulását, hiába von be itt-ott regé-
nye alapanyagába reális elemeket, a cselekmény helye senkiföldjének, s 
maga a történet időnkívülinek hat. Elvonatkoztatott, áttételes regény, s 
csak a hatásosan alkalmazott kifejező eszközöknek tulajdonítható, hogy 
némely részleteiben sikerül a valóság hitelével hatnia. 

Szilágyi regénye eszmei, etikai tartalmánál fogva, egyedülálló jelenség 
a mai erdélyi prózairodalomban. Éppen intellektuális jellege az, ami meg-
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különbözteti Bálint Tibor vagy Sütő András regényétől. Az első fejezetek 
figyelemreméltó lélekábrázolást nyújtanak női főszereplőjéről, Gencsi 
Annáról: a magára maradt ember az elnéptelenedett tájban. A világ döb-
benetes magányának apológiája a könyv egyik legszebb része. Kár, hogy 
az író túl sokat engedett a lírai kísértésnek, s ezért a különben fegyelme-
zett stílus sok helyen díszessé, dagályossá válik. Az „Üllő, dobszó, ha-
rang” kitűnő példája a szocialista irodalom fejlődésmenetének: kezdeti 
vulgáris szociológizálás, dogmatikus hangoskodások után, introvertált írói 
érdeklődés és az ember belső világa felé való fordulás. 

 
* 

A nagybányai születésű Pusztai János, A Forrás-nemzedék tagjaként, 
1965-ben jelentkezett először „ösvény a világba” című kisregény köteté-
vel. Neorealista író, a nagyistváni realista irodalom igényesebb felújítója, 
fegyelmezettebb formában és az esztétikum magasabb szintjére való tö-
rekvéssel. Valóságszemlélete, a hétköznapok jelmeznélküli bemutatása, 
Nagy István és Sütő András első írásaira emlékeztet. Az „Illés szekerén” 
az Irodalmi Kiadó gondozásában jelent meg 1969-ben. Fellépése óta majd 
öt év telt el, joggal várhatta az irodalmi közvélemény további fejlődését. 
Korábbi írásaival összehasonlítva, az az érzésünk, hogy Pusztai valóság-
szemlélete tudatosabbá, esztétikuma tisztultabbá vált. Az „Illés szekere”, 
lényeges hibái ellenére is, rendkívüli írói kvalitást mutat. 

Regényének hőse Ifjú György, újságíró, szókimondó, igazságra vágyó 
ember, akinek nyersessége, kemény férfiassága mögött, megejtő huma-
nizmus rejlik. Próféta életet vállaló (innen a regény címe is), Tamási 
Szűzmáriás királyfijához hasonlóan prófétai lázban égő, nehézsorsú hős, 
akinek az „úr tüzes, gyors szekeret ad” s „akit” a sors szele hajt az „Illés 
szekerén”. Ifjú György, mint napszámos gyerek, a fuvaros Illés szekerén 
jár, s már akkor felébred benne igazságszeretete. A maga módján, nehéz 
megpróbáltatások árán is, az igazság szenvedélyes hajszolója. Az igazság 
harcosa marad akkor is, amikor újságíróként egy vidéki, később pedig egy 
nagyvárosi szerkesztőségbe kerül. Az a fajta hős, aki nem ismeri a megal-
kuvást, vállalja és vallja az önmagához való hűségét, a meztelen igazsá-
got, bár tudja, milyen gyötrelmekkel jár kimondása: „bitang sors, látással 
áldottál meg, hogy gyötörhess, sorvaszthass, vesztembe űzhess”. Mintha 
csak Tamásit hallanók a Szűzmáriás királyfiban: ” ...miért kell nekem a 
világra jönni; vagy mi célt szolgál a világrendben, hogy ennyire súlyosan 
lapdázol velem, hajítván engemet falutól városig és várostól faluig 
. . É s  vajon ki lenne elhivatottabb az igazság hirdetésére, mint éppen az 
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elkötelezett újságíró, aki a köznapok gondjaiban él s akinek módja is van 
arra, hogy az illúziómentes, kíméletlen igazságot prófétaként másokkal is 
közölje. 

Az „Illés szekerén” időbontó, modern regény: jelenből a múltba, múlt-
ból a jelenbe viszi a cselekményt. S épp itt, az időbontás kísérleténél mu-
tatkozik a regény egyik gyöngéje: Pusztai ábrázolástechnikája nem tudott 
megbirkózni a szerkezeti nehézségekkel. Az emlékezés és a valóság 
semmiképpen sem tud epikai folyamatba illeszkedni. A jelen s az emléke-
zés cselekményszála szétfut, a részeire bontott idő nem gördül a maga 
természetes útján. Az író megkísérli a részleteket mesterséges ötvözettel 
egybeolvasztani, ami az epikai folytonosság állandó megszakítását ered-
ményezi, írása túlzsúfolttá válik, s az egymásra torlódó élményképek a 
cselekményre is zavarólag hatnak. Epikája rovására megy a lírai elemek 
gyakori halmozódása is: egy-egy fejezetnél az az érzésünk, hogy próza 
helyett szabadverset olvasunk. A regény értékét elsősorban témájának 
időszerűsége adja meg. Mai írás, ha nagyon áttételes, elvont formában is. 
Felvetődik a kérdés, hogy a túlságosan hangsúlyozott, eszményiesített 
igazság-valóság keresése, nem éppen a való tények ignorálása, vagy meg-
kerülése-e? 
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GÖMÖRI GYÖRGY 
Mégegyszer az angolnyelvű Ady-kötetről91 

 
Az Új Látóhatár tavalyi hatodik számában már megjelent egy rövid, de 
tömör kritika Anton N. Nyerges Ady fordításairól.92 Ezzel a kritikával, 
amelynek szerzője G. F. Cushing, a londoni egyetem magyar nyelv- és 
irodalomtanára, szinte maradéktalanul egyetértek, s ha mégis vállalkozom 
arra, hogy megjegyzéseket fűzzek a Nyerges-féle Ady-kötethez, azt csak 
azért teszem, hogy kiegészítsem Cushing adatait és kifejtsem saját ellen-
érzésemet e kötettel szemben. Nyerges kötetét nagyszabású vállalkozás-
nak tartom, amely csekély eredménnyel zárult. Parturiunt montes ... El-
lenvetéseim a következők: 

1. Ady egyenetlen költő. Félfejjel túlnő a Monarchián, mégis alatta 
marad a Monarchián belüli költészet optimum-lehetőségeinek (Rilke!). 
Életművében egy-egy helyzet, vagy sors lényegét megragadó és kifejező 
versek váltakoznak modoros, ma már szinte elviselhetetlenül színpadias 
költeményekkel. Ady sokat rögtönöz, s mint Baránszky-Jób László írja 
egy újabb tanulmányában (Híd, 1971/2) „az Ady-versben van valami a 
cigányzene rögtönzéséből”. Ebből a nagyméretű, tragikus ellentmondás-
októl szaggatott és egyenetlen életműből a fordítónak, különösen, ha nyu-
gati nyelvre fordít, kötelessége körültekintően és hozzáértéssel válogatni. 
Nyerges válogatása nem túl szerencsés. Gyűjteményéből kimaradt egy sor 
jólismert és fontos Ady-vers: A Gare de l'Esten, Fölszállott a páva, Ha-
zamegyek a falumba, A Hadak Útján, A grófi szérűn, A Muszáj-Herkules, 
Föl-földobott kő. Ifjú szívekben élek, Üdvözlet a győzőnek. Benne van 
viszont egy sereg jelentéktelen Ady-rögtönzés, köztük stílromantikától 
csöpögő, jobb-ha-ezeket-elfeledjük szerelmes versek, olyanok, mint A 
Léda szíve, hogy csak egyet nevezzek meg. De meglehet, ez ízlés dolga. 

Teljesen helytálló Cushing ellenvetése, hogy ha már Nyerges megbont-
ja és megcsonkítja a ciklusokat, minek tünteti fel a ciklusok címét. így „A 
Muszáj-Herkules” (The Constrained Hercules) ciklusból marad egy vers 
(ízelítőnek?), az „Esze Tamás komája” (Thomas Esze's Gossip – ugyan 
miért gossip?) ciklusból kettő. Ez utóbbi különösen értelmetlen, mert bár 
Esze Tamásról a jegyzetíró kötelességszerűen beszámol, neve csak cik-
luscímben, versben nem szerepel. Nyerges alig közöl a kuruc versekből, s 
                                                           
91 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 5. számában. 
92 Poems of Endre Ady, Introduction and translations by Anton N. Nyerges, Hungárián 

Cultural Foundation, Buffalo, 1969, 491 lap. 
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ez talán érthető is, túl bonyolult lenne elmagyarázni a jenkiknek a kuru-
cokat. De a kihagyott versek fenti gyorslistájából, úgy látszik, mintha Ady 
elsősorban erotikus- istenes-tájköltő lett volna, s csak azután, mondjuk 
másodsorban forradalmi, illetve nemzeti sorsproblémák versbe-
fogalmazója. Az ilyen súlyponteltolás, voltaképpen újraértelmezés, ami, 
ha más anyanyelvű közönség megnyerése érdekében történik, érthetőbb 
egy kisebb válogatás, mint egy gyűjteményes, „reprezentatív” kötet ese-
tében. Ez pedig, Foems of Endre Ady, a fényképekkel együtt éppen ötszáz 
oldalas „commemorative edition”. 

Ady nyelve rendkívül egyéni, sajátos. A fordítónak, ha következetes 
akar maradni, az Ady-nyelvezetnek megfelelő költői kifejezésrendszert 
kell kidolgoznia. Továbbá el kell döntenie, hogyan fordítja Adyt, ragasz-
kodva-e az eredeti kötött formákhoz, vagy teljesen szabadon. Ha ezt nem 
dönti el, s nem talál adekvát kifejezésrendszert, a hatás óhatatlanul eklek-
tikus lesz. Erre utal Cushing is, amikor Nyerges „meglehetősen nagy haj-
lékonyságáról” ír. Nyerges fordítói módszere ugyanis nem következetes, 
eklektikus, de ügyetlenül, s feleslegesen az. 

Bár a kritikus feltételezi, hogy Nyerges mind az angolt, mind a ma-
gyart „alaposan ismeri”, ez szerintem nem derül ki az Ady-kötetből. Csak 
elvétve talál ugyanis Ady sajátosabb kifejezéseire pontos angol megfele-
lőket, másrészt viszont rengeteg erőltetett, tudálékos és nem-helyénvaló 
szót használ, olyanokat, amelyeket még a született angol vagy amerikai 
olvasó sem ért meg szótározás nélkül: inconcinnous, inspissate, cerecloth, 
rasorial, etiolated, xantophyllic, cryogens, phocoíd, callipareian. Mit 
jelent például az, hogy „The Nival Nefilim”? (A „Télbe-hulló ember vá-
gya” fordítódik így.) Talán Nyerges tudja, de megőrzi titkát. Ha Ady „sá-
ros ősz”-t emleget, miért kell Nyergesnek ezt az áltudományos, vagy gö-
rögből sebtében áthonosított „xantophyllic”-kal fordítania? 

Vannak aztán félrefordítások, méghozzá bőven. Nyerges vagy Adyt, 
vagy a magyar nyelv árnyalatait nem ismeri eléggé ahhoz, hogy meg tud-
ná különböztetni, a „rossz” szó mikor mit jelent. Így lesz Lédából, akit 
Ady „én rossz asszonyom”-nak hív – woman perverse (144. l.) és a Dózsa 
György árnyától rettegő „sok rossz fehér ököl”-ből – fists of evil {182. l.) 
A „Búgnak a tárnák” címet Nyerges The Chasms Moan-nak fordítja, ami 
körülbelül annyit tesz, mint „nyögnek a szakadékok”. Abból, hogy 
„kúnfajta, nagyszemű legény volt” a fordító tolla alatt – húnfajta lesz, 
vagyis „Hunnish”, függetlenül attól, milyen téves asszociációkat kelt ez a 
rosszul alkalmazott jelző az angolokban. „Léda pompás karját” Nyerges 
„Léda's pompous arms” szavakkal ülteti át (137. 1.), ami a maga nemé-
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ben páratlan ötlet, mert mindjárt vissza lehet fordítani magyarra a Karin-
thy-féle elvek szellemében „Léda dagályos fegyverei”-nek. Igaz, a 
pompous-nak volt egy 'remek, nagyszerű' jelentése is az angolban, de a 
szó ebben az értelemben súlyosan elavult, nem használatos. A „vad nász” 
nem chaotic coitus (87. l.) még akkor sem, ha ez az angolban alliterál. A 
„Kocsiút az éjszakában” Ady egyik legszuggesztívabb verse, de Nyerges 
eltorzítja egy kulcssor értelmét, amikor azt, hogy „Minden Egész eltörött” 
így adja át az angoloknak: And every whole is now defcrmed (252. l.). 
Nem torzult el az Egész, nem: szétesett, eltörött, darabokra hullt szét a 
személyiség, a hűség, a szerelem. A „Holnapra gyógyuló bánat” tele van 
nyergesiádákkal, olyanokkal, mint Untidy comma of God (Rút pontja az 
Istennek) és Ady egyszerű kérdése: „Mért nem tarthat minden örökké” 
így stilizálódik át Nyerges verziójában: Why does all submit to a 
clemency of cold clay? (352. 1.). 

Előfordulhat, hogy valaki évtizedeket áldoz életéből egy költő megér-
tésére, s mégis téved értelmezésében? Sajnos, előfordul. íme, az „Elbo-
csátó szép üzenet”, (a cím fordítása kurtán-furcsán: Letter of Dismissal) 
néhány sora. Nyerges: „How long I searched for nothing / but to 
bequeath you something from myself / and my unique, poetic trumped-up 
charges” (355. l.). Ady – csak az utolsó két sort idézem – ezt írja: „Hogy 
szép énemből valamid maradjon / Én csodás, verses rádfogásaimból”. 
Nyerges félreérti a rádfogást s mint a fenti szöveg mutatja, azt „koholt 
vád”-nak fordítja. Pedig Ady itt nem vádakról, hanem azokról a tulajdon-
ságokról beszél, amelyeket ő „fogott rá” Lédára, amelyekkel az ő lírája 
ruházta fel Lédát. A „Hunn új legenda” második sorában Ady kinyilat-
koztatja: „Gesztusaim élnek, míg meg nem halnak"; Nyerges a „gesztu-
sok” szót gesta-nak fordítja – ilyen szó tudtommal nincs az angolban. Az 
utókor számára megőrzendő átstilizálások közé tartozik ennek a sornak 
„Ne kötődj velem, Sátán, ne kötődj” némileg modernizált változata: Stop 
screwing me Sátán, stop screwing me! (374 l.). Fizetek egy pusztakoktélt 
annak a kritikusnak, aki ezt visszamagyarítja. 

Tanulságosak Nyerges elcsúszásai és félmegoldásos átköltései az 
„Ember az embertelenségben” fordításában is: 

„Szívemet a puskatus zúzta. 
Szememet ezer rémség nyúzta, 
Néma dzsin ült büszke torkomon, 
S agyamat a Téboly ütötte.” 
Ugyanez Nyergesnél: 
„A rifle butted at my breast,  
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a thing slit in and skinned my heart  
a gibbering genius grabbed my throat,  
and mania drip-dropped on my brain.” 
(407. 1.) 

Nehéz pontosan megállapítani, mi volt az az izé, ami a második sorban 
belevágott a költő-fordító szívébe. Lehet, hogy „ezer rémség” túl 
patétikus angolul, de a thing aligha adekvát fordítás. A „néma dzsin”-ből 
annak épp az ellenkezője lett: „hadarva fecsegő szellem” amely „megra-
gadta torkomat” – vajon miért fecseg a szellem? alighanem az alliteráció 
kedvéért, megintcsak. Végül Ady agyára nem „egy mánia csöpögött”, 
hanem maga a téboly ütötte: and Lunacy pounded my brain, hogy valamit 
mégis rögtönözzünk, ami bár csiszolatlan, mégis közelebb áll az eredeti-
hez. Nyerges félrefordítja azt, hogy „révedtem által szörnyűket” és azt a 
nagyon adys sóhajtást, hogy „Óh minden gyászok, be értelek” így képzeli 
tovább: Black shrouds of death, I long for you (407. l.). Egy kései vers 
gyakran idézett soraiba ugyancsak a nyergesi módszerre jellemző egysze-
rűsítés csúszott: „Oly szomorú embernek lenni / S szörnyűek az állat-hős 
igék” – mondja az „Intés az Őrzőkhöz” Adyja. How sorrovjful is man / 
how horrible the animal cries (414. l.). – veszi át a szót Nyerges. Ebből a 
két sorból éppen az sikkad el, ami bennük fontos: tudniillik, hogy az 
„igék” nem csupán „állatiak”, nem is csak hősek, hanem „állat-hősek”. 

Nyerges hol így, hol úgy fordít. Az „Új magyar bukoliká”-t, mint erre 
már Cushing is rámutatott, értelmetlen tipográfiai játékká tördelve, az 
istenes versek nagyrészét az angol zsoltárfordítások modorában 
parafrazálva, Istent „Ishten”-nek átírva (amitől az majdnem olyan egzoti-
kus-pogányul hangzik, mint mondjuk Wotan), négysoros versszakokat 
egy-két soros mondatokra csupaszítva, másutt pedig önkényesen elhagyva 
nem is olyan lényegtelen Ady-sorokat (The Ships Outdistanced, To the 
March Sun). „A márciusi Naphoz” című versből hosszan idézhetnék rosz-
szul fordított, vagy csak „odakent” sorokat – a kezdősorok „ezer éve” 
például aligha fordítható aeons-nak, hisz itt egy történelmileg nagyon is 
meghatározott Ezerévről van szó – de a legfeltűnőbb talán az, hogy Ady e 
két sorát „Petőfi szavánál van szükség jobb szóra / Mindent meglátóra, 
mindent felrugóra” Nyerges csak félig fordítja le, a második sort egysze-
rűen kihagyja. Számos Nyerges-fordítás Ady paródiaként hangzik ango-
lul, s meggyőződésem, hogy ha az angol vagy amerikai olvasók Adyt 
századeleji szimbolista epigonnak fogják tartani, azért elsősorban a fordí-
tások vegyes minősége felelős. És a könyv szerkesztője, aki a Hungarián 
Cultural Foundation vezetőjeként ugyan ízléses köntösben és részletes 
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bibliográfiai apparátussal adta ki a kötetet (ez utóbbi Bakó Elemér mun-
kája), de a versfordítások hűségét és élő angolságát nem ellenőrizte kellő 
figyelemmel. 

A kötet fülszövege szerint a fordítónak „sikerült megragadnia, elfognia 
(capturing) Ady Endre költői zsenijének a lényegét”. Mint a fenti példák 
mutatják, ez sajnos nem igaz. Hellyel-közzel vannak azonban a könyvben 
jó fordítások, néhánynak címét Cushing már említette, s egy-vagy két 
tucatnyit én is hozzá tudnék tenni. Ebből a háromszázötven verset tartal-
mazó kötet-óriásból össze lehetett volna válogatni egy 80–100 verset ma-
gába foglaló, igényesebb gyűjteményt. Az még kedvet csinálhatott volna 
a teljesebb angol Ady hoz, de félő, hogy a Poems of Endre Ady megjele-
nése után nem lesz angol vagy amerikai költő, aki belevág ebbe az igen 
nehéz, nagy nyelvi felkészültséget, költői tehetséget és fordítói alázatot 
megkövetelő feladatba. Lehet, hogy Ady végképp lekéste a világhír om-
nibuszát és a nem-magyarok számára már örökre „titok, idegenség” ma-
rad? 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Egy ókori imperializmus bukása93 

C. M. Bowra: Periclean Athens. London, 1971, 303 l. 
 
VASKOS humorú, tudós békakirályhoz hasonlított a páratlan hellenista, 
több angol és külföldi egyetem díszdoktora. 
Hol is ütköztünk össze először? Nem egy antik istennő szobránál. Apolló 
babérillatú berkének se nevezném. Nem is volt szentelt barlang, ahol tit-
kos szertartásba avatnak. Tragyaistálló volt, Augiasz vasvillájára való, 
annál is rosszabb, egy török hajó illemhelye. Csatolta a nadrágszíját, brrr! 
de borzalmas hely, mondta részvéttel, kifelé menet a befelé tartónak, 
mintha szolgálaton váltanám egy alvilági sárfolyamban. Eldugult a veze-
ték, a kagylók visszagurgulázták nyelnivalójukat. Ez az ember fordította 
Pindarosz ódáit, gondoltam. 

Találkoztunk a bárban is. Magas forgószéken ült, rongyos pulóverben, 
mint egy fölényesen hanyag oxfordi öregdiák. Felhajtott két pohár konya-
kot, aztán a fedélzeten mutogatni kezdte: hol leselkedtek hajóikkal a gyil-
kos szándékú kérők Odüsszeusz fiára, Télemakhoszra s a sziget melyik 
táján ismerte föl holtnak hitt gazdáját a kondás. Látcsővel hallgattam. Az 
ithakai tengerszoroson hajóztunk át. 

Más emlék, az akropoliszi mini-múzeumban, Athénben. Mortimer 
Wheelerrel, az angol régészet koronázatlan királyával áll a Parthenon 
egyik fríz-töredéke előtt. Fiatal arisztokrata lovasok vonulnak a körme-
netben, Pállasz Athéné tiszteletére, a frízen. Simogatta, paskolta az egyik 
márványparipa tomporát, „ezt az öreg fiú csinálta, maga az öreg fiú!” 
morogta. Azaz nem műhelymunka, hanem Pheidiászé. Nézegették a dom-
borművet, némán elragadtatva, mintha életükben először, első görög útju-
kon. Huszonötödször láthatták. 

S ül Baalbek rom-rengetegeben, Libanonban, a megalomán Jupiter 
templom maradék oszlopai alatt. Dobogójára egész szálerdőt ültettek kő-
ből a rómaiak. „Tudja-e, hogy min mélázik?” – mutatott rá gunyoros sze-
retettel a katonás Wheeler, mint egy császári légióparancsnok. „Azon, 
hogy Athén elfuserálta a birodalomalapítást, a parvenű Rómának jutott 
helyette a dicsőség.” 

Nemrég halt meg Maurice Bowra, a költészet tanára, évekig oxfordi 
rektor, aki szenvedélyesen átélt ógörög poétáin kívül különösen a modern 

                                                           
93 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 5. számában. 



 

356 

francia, orosz és új-görög vershez értett. Az ember sohasem tudhatta, hol 
időzik éppen, pusztíthatatlan diákos intenzitással a köpcös békakirály, egy 
lyukas pulóver gazdája, az antik Hellaszban-e vagy századunkban? Haty-
tyúdala a meghiúsult athéni imperializmusról szol; Periclean Athens, 
Ferikleszi Athén a címe, halála után jelent meg. 

OLVASHATÓ minden iskoláskönyvben, hogy Athén testével fogta fel 
a megsemmisítőnek induló perzsa elözönlést, reá hárult a legnagyobb 
áldozatvállalás a görög szabadságért. KŐ kövön kévés maradt a varosban, 
de pár év alatt ellenség se maradt hírmondónak se vízen, se szárazon. 
Szembeszökő volt oroszlánrésze a közös védekezésben, más városok és 
államok (többnyire városállamok) önként neki ajánlották fel a vezérlést a 
készülő újabb perzsa veszély ellen kötött déloszi ligában, amely eleinte az 
Égei-tengerre kiterjedő amolyan ógörög atlanti szövetség volt. Hogy az 
atlanti szövetség őse miképp torzult el sorozatos megfélemlítések és bün-
tető kiszállások útvesztőjében a fenyítő elözönléssel párosított varsói 
szerződés ősévé, sőt annál is rosszabbá, arról szól Athén története Perik-
lész és utódai alatt. A történetírás aranykornak hívja ezt a szakaszát Kr. e. 
az ötödik században, az egykorú görög világ jó fele annak idején egészen 
másként emlegette. Zsarnokságnak. 

Mivel Kleiszthenész alkotmányreformjától számítva (508-ban) Athén 
volt a népuralom mintája s a legdemokratikusabb görög állam, lakói a 
győzelmet a nagy honvédő háborúban ennek a politikai rendszernek tulaj-
donították. Érdekből is, meggyőződésből is be akarták oltani a szövetség 
többi tagjába. Csakhogy a déloszi liga egy része s a ligán kívül maradó 
számos kisebb-nagyobb állam, élükön Spárta és árnyékában a kitartón 
intrikáló Korinthosz a földesúri vagy pénz oligarchia uralma alatt állt és 
pestiskent irtózott Athén forradalmi propagandájától, másokra tukmált 
boldogító eszmeitől s az ottani életformától. Korunkhoz sokkal közelebb 
hasonló történt a francia forradalom diadalmas harctéri erőpróbája, Valmy 
és Jemmapes után. A felszabaduló népenergia önvédelemből támadásba 
csapott át, fegyverrel másokra erőszakolt kiviteli áru lett a jakobinizmus-
ból, ideológiai szórással éppen a honmentő háború hintette el a napóleoni 
imperializmus csiráit. 

Maga Athén sohasem volt a szó betű szerinti értelmében népi demok-
rácia, bár a szabad születésű honosok, e honosokból a férfiak összessége 
döntött a gyűléseken. Csakhogy a gyűléseken aztán rendszerint néppárti 
arisztokraták ravaszsága, ékesszólása, imperialista álma vagy hazafias 
küldetéshite érvényesült, gyakran egyszerre mind a négy. Előbb Themisz-
toklész, majd Ephialtész, végül Periklész személyében. Közel járunk az 
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igazsághoz, legalábbis a származás és szerepvállalás felől nézve, ha Pe-
riklészt olyanfajta görög Károlyi Mihálynak nevezzük, akit a jó sors el-
halmozott a múlt századi angol államférfiak legkiválóbb tulajdonságaival. 
Nemcsak szép számú, jogfosztott rabszolga és korlátolt jogú idegen élt az 
athéni demokráciában, a szabadok közt is vagyonkülönbség tátongott, 
önként vállalt politikai vezérük, Periklész földbirtokos nemzetségből 
származott, legnagyobb tragédiaköltőjük, Szophoklész fegyvergyáros, 
legnagyobb történetírójuk, Thuküdidész bányatulajdonos családból. Noha 
ők és barátaik szóban és tettben kiálltak a minden szabad athénire egy-
formán kedvező népuralom mellett és – ahogy ma mondják – eszmeileg 
igazolták, mindvégig súlya volt a belső oligarcha ellenzéknek is, amely 
Spártához húzott és rendszerint a békepártot képviselte. Hangsúlyozni 
kell, hogy azt, csak azt és nem hitvány csatlóspolitikát vagy összejátszást 
az ellenséggel, honi ellenfeleik kinyírására. Két vonalon mozgott Athén-
ben a század külpolitikája; egyik Themisztoklész, a szalamiszi győző tá-
madó szellemű hagyományát követve, egyeduralmi becsvággyal Spárta és 
szövetségesei ellen fordult a perzsa veszély fokozatos elhalása után, a 
másik a konzervatív Kimon-i hagyomány nyomán – (Miltiádész, a 
marathoni hős fia volt Kimon) – beérte volna békés egymás mellett élés-
sel, erélyesen védve érdekköreit az Égei-tengeren, de kímélve Spártát, 
főleg a szárazföldön. Periklész szinte korlátlan személyes hatására egy 
emberöltőn át és szünetekkel halála után is a támadó szellem győzött, 
önigazoló pánhellén jelszavakkal, a népgyűlésben. Ridegebb volt a való-
ság, mint az elragadó szónoklatokban kivirágzó eszme. Lappangó nagy 
erőtartalékot szabadított fel a nép jogszerzése a néppárti arisztokraták 
reformjaiban, de felszabadította hódító ösztönüket is s a felsőbbrendű 
érzést, hogy ők a „választott nép” a görögök közül. 

Eleinte kölcsönösen erősítette egymást Athén és a szövetségesek érde-
ke. Eltűntek görög vizekről a perzsák, felszámolták a kalózokat, megtisz-
tult a tenger a Dardanelláktól Afrikáig. Kifüstölésük közben az egyik szi-
geten óriási embercsontokra bukkantak az athéniek. Rögtön felismerték s 
ünnepélyesen hazaszállították, mondván, hogy mitikus félisteni királyuk, 
Thészeusz maradványai. Legendás ereklye mindig hasznos szolgálatot 
tesz a birtokosainak; Velence mediterrán birodalomalapítása szintén azzal 
kezdődött, hogy kicsempészték Egyiptomból Szent Márk evangélista állí-
tólagos hamvait. 

A déloszi liga legtöbb tagja hajóállítás helyett adóval, pénzben váltotta 
meg a közös védelmi szolgálatot. De a megváltás által ki is szolgáltatták 
magukat Athén kényének, kedvének. Flottája, verhetetlen, csak neki volt. 
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Könnyen elbánt az ingadozókkal és lázadókkal, a perzsa veszély eloszlása 
után is árulásnak nyilvánított minden kiválási kísérletet s ilyenkor a nép-
gyűlés hangulatától függött a büntetés mértéke, polgárháborúk idején ha-
jói megjelentek a part előtt, hogy a viszálykodók közül az Athénhez hú-
zókon segítsenek. De másként is beavatkoztak szigetek, városok, városál-
lamok dolgába. Telepeseket ültettek be, akárcsak hajdan az angolok Íror-
szágba, előfordult, hogy utolsó szálig kilökték a lakosságot s az is, hogy a 
férfiakat lemészárolták, a nőket, gyermekeket meg eladták rabszolgának. 
Egy ideig athéni kezelésben Apolló regebeli szülőhelyén, Déloszban volt 
a szövetséges pénztár, később „nagyobb biztonság kedvéért” a szent szi-
getről átszállították Athénbe s ott a város kincstárába olvadt. Athén nem 
tartozott számadással; az Akropolisz csodálatos építkezéseit is nagyrészt a 
liga pénzéből fedezték, szerintük minden görög dicsőségére. Nem csoda, 
hogy háborogtak a szövetséges tagok oligarchái. Kiváltságaikat rendsze-
rint Athén heccelésére s az ő segítségével rombolták szét a helybeli de-
mokraták s nekik a tetejében még adózniok is kellett, maguk ellen, hogy 
nőjjön a telhetetlen város flottája. Visszavertük a perzsa zsarnokságot, 
elhárítottuk, hogy ránk telepedjék, de mivégre? – tessék, cserében új zsar-
nokságot vásároltunk be, ezúttal anyanyelvűnkön. S az új zsarnok magát 
választott népnek, Hellász fényes tükrének tartja, nem is az istenek akara-
tából, hanem istenkísértő önjelölés által s helyőrséggel, társutasokkal úgy 
varrja ránk saját életformáját, hogy közben minket kevésre vagy semmire 
se tart. Akkor már jobb a magának élő, közömbös Spárta, mint kéretlen 
boldogítónk, Athén s persze még jobb volt régi függetlenségünk, mint a 
közömbös Spárta. 

PERIKLÉSZ küldetéshite szárnyaló látomásra ihlette őt Athén 
pánhellén szerepéről. Ki kell terjeszteni az athéni demokrácia, felvilágo-
sodás, bölcsesség és művészet áldásait, fogadják be azok is, akik elég 
balgák, hogy ne áhítozzanak utána. Ezzel a misszióval ugyanakkor lecsa-
polta honfitársai felduzzadt energiáját. Érdemes volt élni, volt miért, a 
birodalomért. Azaz mindenki javára a görög szigettengeren s a maguk 
dicsőségére az Akropolisz lábánál. Először fordult elő, hogy kollektív 
dicsőséget szolgált, egy nép dicsőségét az impérium s nem egyetlen nagy-
zoló személy, egy istenkirály felmagasztaltatását. Mint Egyiptomban, 
Mezopotámiában, Perzsiában. 

A szövetségesek pénzén fölépültek a fellegvárban a templomok. Társ-
nak, osztozni a dicsőségben, a magát istenítő város bevett egy istennőt is, 
Pállasz Athénét. Nyíltan azonosult védencével a főtemplom szobordísze-
in, annak jeléül, hogy ezentúl Periklész polgártársaira hárul a harcos is-
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tennő egyetemes civilizáló hivatása. Ugyanígy gondolkoztak a franciák 
1790 és 1815 között, előbb a forradalmi, aztán a napoléoni seregek szuro-
nyaival. Csakugyan demokratikus volt az athéni imperializmus: háromso-
ros evezős hajóikon vagy a piraeusi kikötőben s a piacon istenek párjának 
érezhette magát a szegény kisember is. Föltéve, hogy szabadnak született, 
odavalósi szülőktől. Nem bánták maguk körül a tehetetlen gyűlöletet, 
felsőbbrendűségükről tanúskodott mások irigysége, haragja. Miért is 
prüszkölnek azok? Cserében a megnyirbált szuverenitásért majdnem 
athéniek lehetnek! Érhet-e valakit ennél nagyobb szerencse s becsület? 

Nem erkölcsi nagyság jellemezte az olümposzi isteneket, hanem az 
emberekénél nagyobb hatalom. Athén tehát valóban istenek módjára vi-
selkedett, nem jobban és nem rosszabbul. Az antik ember hatalmi kategó-
riákban gondolkozott, egyenesebben, mint idealizáló középkori és újkori 
örököse. Arra való a politika, hogy hatalmai szerezzünk mások felett! 
Periklész nemesebbnél nemesebb mellékgondolatokkal tűzdelte meg a 
nyers célt, halála után a pártdemagógok beérték a meztelen uralmi ösztön 
szításával. 

Ahhoz, hogy beteljék az imperialista álom, megvolt a verhetetlen hírű 
flotta, mert a déloszi szövetség tagjai kiszolgáltatták magukat Athénnek a 
tengeren. Pénzzel váltották meg a hajóállítást, amint említettem. De a 
szárazföldön Spárta és kliensei sorozatos testvérháborúkban (460–445, 
431–421, 418–404) meghiúsították az álom teljesülését. Hellász morzso-
lódott és gyöngült a két tömb között; Athén hősies erőpróbája Athén 
megalázásával végződött, fölemésztette roppant tartalékát. A végleszámo-
lásban Korinthosz, a rivális kereskedő város gazdasági érdeke összefonó-
dott a spártai agrárarisztokrácia rettegésével a politikai ragálytól. Hellász 
kétféle eszméje, a kölcsönös világnézeti gyűlölet épp úgy belefolyt az 
engesztelhetetlen harcba, mint a vetélkedés a tengeren. 

Mivel a háború nyúlt, csak nyúlt, atlétikai viadalból hovatovább mé-
szárlássá és tájpusztítássá fajult. Költészet és valóság akkor sem födte 
egymást; Aigina, Potidaia és Mélosz népe vad és keserű hahotával intézte 
volna el Athén dicséretét Periklész híres gyászbeszédében a hősi halottak 
felett. Jobban tudták ők, az áldozatok, hogy mit tettek azok a holtak, amíg 
éltek. Periklész halála után szakítottak szárnyaló pánhellén látomásával az 
utódok, Szicília megkísérelt inváziója (413-ben) már szemérmetlen hódí-
tás lett volna, ha sikerül. Az is persze a szövetségesek pénzén. Athén a 
görög világ védpajzsaként, a perzsák elleni szabadságharc alatt jutott, 
mások egyetértésével, vezérszerephez a század első harmadában, a század 
végére eltűnt a perzsa veszély, helyette Karthágó fenyegető hatalma 
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pitymallott az afrikai látóhatáron, de a város nem ellene, hanem testvérei, 
a nyugati görögök leigázására szedte össze maradék erejét, ami még ak-
kor sem volt csekély. Teljes vereség pecsételte meg a rabló expedíció 
sorsát. Utána még nyolc évig vegetált az ellenállás. Bűnhődése enyhébb 
volt, mint amilyenre számíthatott a kimerítő és elfajzott háborúkért. 

Athént a demokrácia tette imperialista hatalommá, az imperializmus 
tette gyűlöltté s hozott rá romlást. Egyik legnagyobb fia, Euripidész úgy 
megirtózott honfitársaitól, hogy öregségére a félvad trákok közé emigrált. 
A sors iróniája, hogy a szicíliai görögök az athéni flotta megsemmisítése 
után csak azoknak a foglyoknak kegyelmeztek, akik betéve tudtak része-
ket a drámáiból. Értelmes kívánság volt, hiszen a tragédiaköltő egy évvel 
a semleges Mélosz szigetén rendezett „stratégiai” vérengzés után a Trójai 
Nőkben elmondta, hogy mit várhat győztes honfitársaitól az ártatlan vesz-
tes. 
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BORBÁNDI GYULA 
Századunk évfolyamtársa94 

Julius Háy: Ceboren igoo, Erinnerungen, Christian Wegner Verlag, Ham-
burg 1971, 384 lap 
 
Valamikor 1945 végén vagy 1946 elején a Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaság a szovjet szellemi elit élet- és munkakörülményeiről szóló elő-
adást hirdetett. A rendezők elsősorban nem-kommunista magyar értelmi-
ségiek megjelenésére számítottak, hiszen az előadás nyilvánvaló célja az 
volt, hogy eloszlasson a szovjet szellemi emberek helyzetével kapcsolatos 
hiedelmeket, félreértéseket, rossz véleményeket. A Társaság a moszkvai 
emigrációban röviddel azelőtt hazatért három olyan jeles férfiút kért fel 
előadónak, akik személyes tapasztalatból ismerték a szovjet állapotokat. 
Névszerint Lukács Györgyöt, Háy Gyulát és Perényi Imre építészt (jelen-
leg a budapesti Műszaki Egyetem rektora). A nevezetteknek a magyar 
szellemi életben elfoglalt helye és tekintélye biztosítéknak látszott arra, 
hogy mondandójuk meg fogja győzni a hallgatóságot. Az egyesület köz-
pontjának egy tágas termét teljesen megtöltötte a közönség, főleg írók, 
újságírók, tanárok, tisztviselők, diákok. Az előadók egy sarokban, kerek 
asztal mellett ültek és a közönség kisebb-nagyobb csoportokban ugyan-
csak asztalok körül. A diszkusszió kötetlen volt. Mi kérdeztünk, a három 
volt moszkvai emigráns válaszolt. Körülbelül két óra hosszat tartott az 
egész és mindenről szó esett, ami egyiknek vagy másiknak eszébe jutott. 
Emlékszem, milyen lelkesen ecsetelte például Lukács György, hogy a 
szovjet írók annyit kereshetnek, amennyit akarnak, bankbetétjük, Moszk-
vában lakásuk, vidéken dácsájuk van, autót is tarthatnak, a társadalomban 
kivételes rang és hely illeti meg őket. Persze, vagyonukat nem kamatoz-
tathatják, munka nélküli jövedelemre nem tehetnek szert. Ettől függetle-
nül azonban ragyogó a sorsuk. 

Nekem feltűnt, hogy a beszédes Lukács és a mindenre helyeslő Perényi 
mellett Háy Gyula milyen csendes, hallgatag, szófukar volt. Csak akkor 
felelt, ha valaki közvetlenül hozzá intézett kérdést. Akkor is röviden, szá-
razon, minden belső tűz és meggyőződés nélkül. 

Ez a negyed évszázad előtti apró epizód jutott eszembe, amikor néme-
tül írt visszaemlékezéseit olvastam. Azok a moszkvai évek ugyanis nem 
voltak olyan derűsek és vidámak, mint ahogyan a Magyar-Szovjet Műve-

                                                           
94 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 5. számában. 
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lődési Társaság láttatni akarta. Háy bizonyára jó adag lelki gátlással ülhe-
tett amaz asztal mellé és nyilván eléggé elkedvetleníthette, amikor megbí-
zói kívánságára olyasmit is mondania kellett, amiről más volt a vélemé-
nye. 

Erről az igazi és valódi véleményéről vall most abban a kötetben, 
amely hetvenedik születésnapjára jelent meg. Már a cím is jelzi – „Szüle-
tett 1900-ban” –, hogy egyidős évszázadunkkal. Ez azt is lehetővé teszi, 
hogy évszámot ne mondjon, ha tehát önmagát mint „H. Gy. 30.”-at 
aposztrofálja, tudjuk, hogy 1930-ban történt az eset, amelyről beszél. Háy 
ebben a könyvében átfogja és megvilágítja egész életpályáját; a fiatalság 
korát, a rövid és nem túl jelentős szerepet a 19-es tanácsköztársaságban, 
aztán a hosszú emigrációt, amely Németországba, Ausztriába, Svájcba és 
végül a Szovjetunióba vezette, végül az 1945 után ismét Magyarországon 
töltött éveket, majd a forradalom előtti és alatti tevékenységet, a börtönt, a 
szabadulást és az újabb emigrációt. Gazdag pálya, ha az életrajzi adatokat, 
gazdag élet, ha a sok élményt, tapasztalatot, szenvedést nézzük. Háy meg-
jegyzi, hogy az emlékezést mint műfaji meghatározást szószerint érti. 
Csak olyasmit írt le, amire spontán emlékezett. Tehát nem azt kapja az 
olvasó, ami a tárgyalt hét évtizedben a szerzővel és az őt körülvevő világ-
gal történt, hanem azt, ami ebből az idővel és felejtéssel dacolva az emlé-
kezetben megmaradt. 

Megindító, elgondolkoztató, tanulságos olvasmány Háy Gyula könyve. 
Hiteles vallomás arról is, hogyan lett kommunista, mi tartotta sokáig ez 
eszme megszállottjának és hogyan ábrándult ki végül mindabból, amiben 
ifjú korában oly lelkesen hitt. Háy munkájának különleges erénye az 
őszintesége és a kendőzetlen nyíltsága. Beismeri, hogy hite tévutakra te-
relte, mint írót is megtévesztette önnön tehetségének irányát, alkotói sze-
repét és lehetőségeit illetően. Bevallja, hogy sokszor selejtet írt és ami 
még rosszabb, ezt jónak hitte, a kielégültség érzése töltötte el, amikor 
sikerült „marxista” módon írnia, vagyis olyannak ábrázolni a világot, ami-
lyennek pártfelettesei látni és láttatni akarták, és nem olyannak, mint ami-
lyen a valóságban. A csalódások, emberi és írói megaláztatások, az elmé-
let és gyakorlat összeütközései, a kiábrándító élmények és tapasztalatok 
után, még az ötvenes években, keserűen kérdi Háy „egyáltalán elérhető-e 
mindaz, amiért évtizedekig harcoltam és szenvedtem, azon az úton, 
amelyre egykor ráléptem és amelyen ma is haladok”. A helyzet azóta to-
vább romlott és 1956 után be kellett látnia, hogy eszményeit az addig kö-
vetett úton nem szolgálhatja. Háy nem a szocializmus eszméjéből ábrán-
dult ki, hanem abból a formából, ahogyan mindeddig megvalósult. Az 
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emberarcú szocializmus még ma is megdobogtatja szívét, de keserűen 
tapasztalja, hogy a valóságban – legalábbis ott, ahol hazája fekszik és az 
erősebb akarata uralkodik – ennek a nemes eszmének nem sikerül megva-
lósulnia. Főleg annak a lelketlen, tudatlan, szellemellenes és csökönyös 
hivatalnoktípusnak az uralma miatt, amelyet oly találóan nevezett „Ku-
cserának”. Háy szerint a jövendő problémája, hogy a kommunizmus az 
emberek vagy a kucserák (azaz a bürokrata hatalmi apparátus) ízlését és 
igényét akarja-e kielégíteni. 

A könyv bővelkedik érdekes, színes, izgalmas részletekben. Mivel Háy 
mindenekelőtt drámaíró, érthető, hogy figyelmét az életpálya áttekintésé-
ben is a színház foglalja le elsősorban. Sokat időzik darabjai előzményei-
nél, születési körülményeinél, a korabeli színház problémáinál. Bőven és 
részletesen ír Brechttel való kapcsolatairól, aztán néhány híres szovjet 
rendezővel való találkozásairól. Rendkívül érzékletesek és hitelesek a 
moszkvai évek, főleg a tisztogatások, a félelem elterjedésének leírásai, 
jóllehet ezekben a fejezetekben jóval kevesebb a leleplezés, titkok vagy 
ismeretlen részletek felfedése, mint például Sinkó Ervin moszkvai napló-
jában vagy legutóbb Sík Endre visszaemlékezéseiben. Mindkettőnél job-
ban és művészibben formálja meg azonban mondanivalóját. Némileg ki-
elégítetlenül hagyja Háy a magyar olvasót az 1945 utáni események, az 
1955-56-os évek, majd pedig a forradalom, a letartóztatás, a per, a fogság 
és a szabadulás leírásában. Mintha csak kis hányadát mondaná el annak, 
amit tud, amit látott és átélt. Hátborzongató a Nagy Imre-tárgyalásról szó-
ló rész és milyen kár, hogy nem tudunk meg még többet erről a perről. 

A könyv német nyelven jelent meg. Kívánjuk, legyen egyszer magyar 
kiadása is. 
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GÖMÖRI GYÖRGY 
Bevezetés a hölgytudományba95 

Deák Tamás: Egy agglegény emlékezései, Kriterion, Bukarest 1971, 357 
l. 
 
Szabados és szabadosságát kihívóan cégérező korunkban, amikor a fejlet-
tebb nyugati országokban a pornográfiának a hanyatló Alexandriát meg-
hazudtoló ipara és piaca van, s a Portnoy's Complaint című mulatságos, 
bár helyenként éktelenül obszcén regény százezres példányszámokban 
fogy a műveltebb olvasóközönség köreiben, jólesik egy olyan regényre 
bukkanni, amely a szerelmet, s a járulékos szexet, illetve a szexhez fel-
építményként kapcsolódó szerelmet másképp, a vásári kordivattól eltérő-
en tárgyalja. E ritkaságában rendkívüli regény címe Egy agglegény emlé-
kezései, szerzője pedig a kolozsvári illetőségű Deák Tamás. Természete-
sen agglegény. 

Nem mintha az írónak feltétlenül agglegénynek kellene lennie ahhoz, 
hogy hitelesen írjon a kényelemmel-szokással dacoló nőtlenség életfor-
májáról – Thomas Mann sem gyakorolta magát a szélhámosságban, mie-
lőtt megírta Félix Krullját – mégis, a memoár-irodalom jellegénél fogva 
kevésbé fiktív, mint az igazi fiction, több köze van az elbeszélő életének 
fényeihez, mint általában a regénynek. Deák Tamás nyomatékosan utal 
rá, hogy ne essék félreértés, ő nem önéletrajzot, csupán álmemoárt ír, 
„aggályosán kitalált történetet”, amihez azonban merített saját tapasztala-
taiból is. Az álmemoár előnye, hogy a szerző első személyben beszélhet 
élményeiről, de ezek mégsem az ő élményei, hanem alteregójáé – Deák 
esetében egy Antal nevű jóravaló fiatalemberé. 

Mivel azonban az agglegény-hős élményei létünk intim, sőt helyenként 
a lehető legintimebb élményei közé tartoznak (s mivel szerzőnk tudja, s 
talán Musset-vel vallja is, hogy „a szerelem nem játék”) Deák még az 
álmemoáron belül is kiméri a három lépést, megfelelő távolságot tart. Ezt 
a távolságot a stílus biztosítja, Deák (illetve Antal) választékos, olykor 
körmönfont, sőt körülményeskedő stílusa. Szerző úgy véli, éppen ez tár-
gyilagosságának záloga. Idézzük: „Mit ér az öntudatlan fecsegő tényköz-
lés, ha nem működik mögötte a pallérozott elme, amely átszellemíti a 
puszta tényeket, és sokatmondó viszonylatokba ágyazza őket?. .. A fő a 
Wahrheit, nem a Wirklichkeit – Goethe sem Dichtung und Wirklichkeit-
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ről írt. S ehhez kell a józanító distancia, a formás mértéktudás . . .” S ha ez 
az írói hozzáállás el is idegeníti az olvasót – mitől? a túlságos gerjedelem-
től, attól, hogy kritikátlanul azonosuljon a regény hőseivel – ezért a kép-
zelt veszteségért busásan kárpótol az író arányérzéke és szellemessége, 
műveltsége és sokoldalú humora. Néha úgy érezzük, Deáknál a humor 
funkciója a többi közt az, hogy felbontja a zárójelet, amelybe a stílus 
egyéb elemei helyezik a valóság közvetlenségét. A szerzőnek a nőkről 
alkotott ítéletei lehetnek olykor általánosak, axiomatikusán elvontak, hu-
mora azonban személynek szól és helyzetnek, a partner különösségének 
vagy egyéni bájának, a helyzet bizarrságának, vagy váratlanságának. 

Deák Tamás regénymodellje emlékeztet a XVIII. század végének ke-
rettörténetes tanregényeire. Maga is utal rá egy mondatban, de némi kul-
túrtörténeti vizsgálódás után magunk is eljuthatunk az alapmodellig; alig-
hanem Wieland, Die Abenteuer des Don Sylvio és a Geschichte von 
Agathon kitűnő szerzője áll legközelebb a kolozsvári elbeszélőhöz. 
Wielandnál és Deáknál is a cselekmény kisebb, önállónak is nevezhető 
epizódokból áll össze, s az egyes epizódok után a szerző rövid esszében, 
vagy széljegyzetben vonja le a történetből adódó elméleti következtetése-
ket, magyarázza meg az epizód tulajdonképpeni értelmét. A regény 
ilymódon életfilozófiai távlatokat nyer – nemcsak Antal soronkövetkező 
kalandjáról értesülünk Oliviával, Karinnal, Franciskával, vagy Chérievel, 
hanem a többi közt bevezetést nyerünk „az általános hölgytudományba”, 
míg egy másik fejezetben a tragikus méltóság hanyatlásáról olvashatunk 
érdekes jegyzeteket. Már a könyv elején kiderül, hogy Antal (bár polgári 
foglalkozása középiskolai tanár) titokban anyagot gyűjt készülő nagy mű-
véhez, amelynek címe „A méltóságát vesztett világ” lesz. Részben ennek 
a fiktív műnek a töredékeiből születnek aztán azok a miniesszék, amelyek 
az agglegény történetét az érzéki tapasztalatok homályos világából a gon-
dolati összegezés levegősebb síkjára emelik, s amelyek nem kevésbé ol-
vasmányosak, mint az egyes barátnőkkel folytatott viszonyok mértéktartó, 
de érzékletes leírásai. 

A Wieland-modell persze nemcsak Deák vonzalmairól, hanem gon-
dolkodói alkatáról és formaigényéről is elmond egyet-mást. A német író-
hoz hasonlóan ő is átmeneti korban él – Wieland kora stílusában átmenet 
volt az érzéki és túlzsúfolt barokkból a könnyed és szellemes rokokón át a 
klasszicista nyugalom és rövidéletű „békés tündöklés” felé. Deák ideálja 
talán az utóbbi; én legalábbis ezt olvastam ki a mozarti zene dicséretéből 
(261. l.). Deák számára ez a zene egyesíti a transzcendensei az emberivel, 
összebékíti az öröklétet az egyéni lét múlandóságával. Ez az ideál; a való-
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ság más. Egy legszebb férfikorát élő, aktív agglegény általában nem el-
mélkedik az öröklétről, hanem igyekszik a lehető legkellemesebben eltöl-
teni múlandó egyéni életét. Boleráz Antal élete inkább hedonista, mint 
szemlélődő, s ha elmélkedik, változatos és érdekfeszítő kalandjait, illetve 
azok cselekvő részeseit elemzi és magyarázza. De nem lenne teljes a kép, 
ha nem tennénk hozzá: Antalt nem túlfűtött szekszualitása vagy nyerész-
kedési hajlamai teszik szoknyavadásszá. Bizonyos értelemben „felesleges 
hős” ő, akinek cselekvési terét a társadalmi viszonyok a könyvtárra és a 
hálószobára korlátozták. 

S mivel felvilágosultabb, mint kora, nem ellenségesen, hanem ironikus 
derűvel szemléli azokat, akik ha nem is kényszerítették éppen rá, testi-
lelki szükségletévé tették az agglegényi életformát (amelyben a szabadság 
tapintható formában érvényesül) és szeretettel vegyes kíváncsisággal azo-
kat a nőket, akik partnerül és eszközül szolgálnak e személyes, és az adott 
percben tökéletes szabadság kivívásához, birtokbavételéhez. A nők között 
van persze olyan is, akit Antal csak két igazi kapcsolat között, vagy kel-
lemes időtöltésként szeret, mások emberi és erotikus portréját viszont 
annyi érdeklődéssel, mondhatnánk műgonddal, rajzolja meg, hogy vissza-
visszatérünk hozzájuk, mint egy különös (és különösségében) megragadó 
tájhoz, vagy kedves zenedarabhoz. 

Az Egy agglegény emlékezéseit Bildungsroman-ként is olvashatjuk, 
jóllehet főhőse főleg érzéki formában szerzi tanulságos, önnevelő-hatású 
tapasztalatait. Rokonszenvünk Antallal szemben mindvégig lankadatlan, 
mert értékeljük szellemének frissességét, bölcs tigrismosolyát, csakúgy 
mint spontán sakálvakkantásait (a férfinek az áldozatként kiszemelt nőhöz 
való viszonyát jellemzi Deák a tigris-sakál kettősséggel), s főleg: őszinte-
ségét, amivel legbonyolultabb kapcsolatait és legférfibb gondolatait is 
meg meri vallani. A könyv befejezése azonban gondolkodóba ejt. Antal 
nem veszi el Krisztinát, a szép süket lányt, bár neki köszönheti, hogy az 
elgépiesedő szextől visszatalál a szerelemhez; Antal megmarad aggle-
génynek, bár úgy érzi, már ennek az állapotnak sincs értelme. A regény 
nyitva marad, illetve a cselekmény visszatér önmagába. Ez bizonyos csa-
lódást okoz a (nős) olvasónak. Talán azért, mert tudata mélyén azt szeret-
né, ha Deák hőse is nősülésre adná a fejét. Valószínűleg irigyli Antalt, aki 
a magányt is kellemesen tudja felhasználni, akit csak ritkán kínoz az 
egyedüllét és még mindig hosszúhajú diáklányokkal randevúzik. De ha 
nem is lenne így, Antal demiurgoszát, Deák Tamást biztosan irigyli, ami-
ért sikerült egy ilyen okos, szellemes, elmét és májat gyönyörködtető 
könyvvel gazdagítania az egyetemes magyar irodalmat. 
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MOLNÁR JÓZSEF 
Megszűnjék-e az Új Látóhatár?96 

 
Az Új Látóhatár csaknem negyedszázados fennállása alatt néhányszor 
már átélt igen nehéz időket, de az a veszély sohasem fenyegette, hogy 
elnémul. Most azonban olyan problémákkal került szembe, amelyek 
meghaladják erejét. Nem belső viszály, nem is olvasóink közönye követ-
keztében. A súlyos veszedelem kívülről tört ránk, a jóléti társadalomból. 
Röviden: az Új Látóhatár létét fenyegető anyagi gondokkal küzd. A pénz 
sohasem vetett föl bennünket, korábban mégis sikerült egy kis tartalékot 
összegyűjtenünk nehezebb időkre, de az elmúlt pár évben ez is elolvadt, s 
tavaly óta a befolyó díjak már az előállítási költséget és a portót sem fe-
dezik. Nemcsak mi kerültünk ebbe a válságos helyzetbe, néhány nyugati 
magyar sajtótermék már korábban beszüntette megjelenését, a meglévők 
hasonló gondokkal küzdenek és hasonló vészjeleket küldenek szét a vi-
lágba. Az elmúlt hónapokban tanúi lehettünk nagy nyugati folyóiratok és 
hetilapok elhalásának is. Ok: az infláció. Ha az Új Látóhatár a szórakozta-
tó iparhoz tartoznék, könnyű szívvel vennénk búcsút tőle és keresnénk 
más, jövedelmezőbb vállalkozást. Folyóiratunk azonban sohasem volt, 
nem is lehetett üzleti vállalkozás. Kezdettől fogva áldozatvállalás volt a 
magyar nyelv, irodalom és szellemi szabadság szolgálatában. Éppen ezért 
léte vagy nem léte nem csupán a szerkesztők és a munkatársak ügye, ha-
nem az egész nyugati magyarságé. Mert ahogy épp a napokban egy bará-
tunk írta levelében: „ha az Új Látóhatár megszűnnék, az lenne a mi kultu-
rális életünk legnagyobb botránya, sőt vége. Nem lehet más lapokkal ösz-
szehasonlítani. Ti vagytok a legrégibb, legtekintélyesebb folyóirat, az 
egyetlen, amit barát és ellenfél – otthon és kint – egyaránt komolyan vesz. 
Nekem az a véleményem, hogy az Új Látóhatár mindannyiunk ügye... Az 
Új Látóhatár az emigráns szellemi élet hű képe, annak, ami minket éltet, 
izgat; nélküle az egyetemes magyar szellemi élet sem lenne teljes. És mi-
lyen ferde képet kapna az utókor a mai magyar problémákról és bajokról, 
ha ezekről csak az otthoni sajtón keresztül értesülne ...” Ezért a végső szót 
egymagunk nem mondhatjuk ki, az Új Látóhatár további sorsa fölött 
munkatársainkkal, olvasóinkkal és előfizetőinkkel közösen kell dönte-
nünk. A döntést megkönnyítendő kénytelenek vagyunk a nyilvánosság 
előtt feltárni a folyóirat és könyvkiadásunk jelenlegi súlyos anyagi hely-
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368 

zetét. Az a viszony, amely az elmúlt negyedszázad alatt a folyóiratunk és 
olvasóink között kialakult, megengedi, hogy őszintén beszéljünk, minden 
kertelés nélkül. 

Az Új Látóhatár rendszeres megjelenése kezdettől fogva csak úgy volt 
lehetséges, hogy munkatársaink ingyen bocsátották kézirataikat a szer-
kesztőség rendelkezésére, a szerkesztők és a kiadó minden díjazás nélkül 
végezték munkájukat, nyomdánk tíz éves fennállása óta a legszigorúbb 
önköltségen állította elő a lapot, az utóbbi két évben számonként 2000 
márkával olcsóbban a szokásos helyi nyomdai árnál, sőt az adminisztráci-
óhoz szükséges nyomtatványokat is ingyen bocsátotta a folyóirat rendel-
kezésére. Minden takarékosságunk ellenére a folyóirat tavaly már 5000 
márkával maradt adós a nyomdának, ami nagymértékben hozzájárult, 
hogy az eddig rentábilis nyomdai vállalkozásunk 1970-ben már enyhén 
deficitessé vált. Hogy helyzetünk így alakult, annak elsősorban a világ-
szerte elharapódzó infláció az oka. De nemcsak az. 

Németországban a nyomdaipari költségindex 1965 óta, az 1964-est 
alapul véve a mai napig 100%-kal emelkedett. Az utóbbi években ugyan-
csak megkétszereződött a postai szállítás díja is. Csak az idei portóemelés 
egyharmadával növelte szállítási költségeinket, amely dossziékat megtöl-
tő évi levelezésünk portójával együtt az előfizetésekből befolyó összeg 
egynegyedét emészti föl! A forgalmi adórendszer megreformálásával a 
korábbi másfél százalékos adót 5 és fél százalékra emelték. Ehhez járult 
még a dollár árfolyamának szabaddá tétele, amely az idén csaknem 12%-
kal csökkentette a tengerentúlról befolyó díjak értékét. Ugyanilyen mér-
tékben emelkedtek a papírárak, a könyvkötői munka, sőt a csekkek bevál-
tásával járó bankköltség is. Mindezt összegezve: az elmúlt hat évben leg-
alább 125%-kal növekedtek a folyóirat készkiadásai. 

Ugyanakkor az előfizetésekből és eladásokból befolyó összeg nem-
hogy emelkedett volna, hanem évről évre csökkent. A bevétel csökkené-
sének több oka is van. A pénz lassú elértéktelenedése és a dollár árfolya-
mának csökkenése csak egyik ok. A legsúlyosabb talán az előfizetési mo-
rál leromlása, ami nyilván részben az infláció következménye: az elmúlt 
években átlagosan az előfizetők egyharmada adós maradt a díj beküldésé-
vel. Azt is nyíltan be kell vallanunk, hogy időközben előfizetőink száma 
is megcsappant. Nem annyira lemondások – ilyen igen kevés akadt –, 
mint inkább halálozás, ismeretlen helyre való költözés miatt és új előfize-
tők szerzésének hiányában, így aztán az időközben végrehajtott egyszeri, 
kismértékű áremelés szinte semmit sem javított helyzetünkön. Csak sok 
új előfizető szerzésétől remélhettünk volna némi változást. Központi ad-
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minisztrációval való előfizetőtoborzás azonban költséges, legalább egy 
alkalmazott állandó foglalkoztatását kívánná meg, akinek bére viszont 
felemésztené az eddigi előfizetőktől befolyó díjakat. Az igen kevés sza-
bad időnkben úgy-ahogy elvégzett adminisztrációnk természetesen nem 
felelhetett meg a követelményeknek, s ez is hozzájárult az előfizetőktől 
befolyó díjak és az előfizetők számának csökkenéséhez. Circulus vitiosus 
ez, amelyből a magunk erejével nincs kivezető út. 

Az Új Látóhatáréhoz hasonló helyzetbe jutott testvérvállalkozása, az 
AURORA kiadó is. Magyar könyvet Nyugaton természetszerűleg csak 
igen kis példányszámban lehet megjelentetni, ami tetemesen megnöveli a 
könyv eladási árát, és csökkenti az amúgy is csekély eladási lehetőséget. 
A kis példányszám a magyar könyvkiadás legnagyobb átka. Már három-
száz évvel ezelőtt erről panaszkodott Tótfalusi uram is a Mentségében, a 
két világháború között Kner Imrének is ez volt legnagyobb fájdalma. 
Püski Sándor, a népi írók egykori kiadója regényt írhatna erről. Egy 
könyv megjelentetése tekintélyes összegbe kerül, s a befektetett tőke csak 
lassan, évek múlva csurdogál vissza, s közben, inflációs időkben, a pénz 
elértéktelenedik. A kis tőkével rendelkező kiadóvállalatok ezért nem bír-
ják a versenyt. Minden olvasónk megfigyelhette a maga országában, hogy 
a kis kiadók az utóbbi években vagy megszűntek, vagy felszívták őket a 
mammutvállalatok. A nyugati kiadók ma már ott tartanak, hogy 20.000 
példányon alul nem érdemes könyvet kiadni, mert ráfizetnek. Ezek után 
nem nehéz elképzelni a tőkével egyáltalában nem rendelkező, pár száz 
vagy szerencsés esetben legfeljebb ezer példányos nyugati magyar 
könyvkiadás helyzetét. A nyugati magyar könyv kiadása ilyen körülmé-
nyek között ráfizetéses vállalkozás: ráfizet a szerző, az esetleges kiadó és 
a magyar nyomda. Tehát nem a nyereség csökkenése, hanem a ráfizetés 
növekedése fojtja most meg magyar könyvkiadásunkat. Az egyre növek-
vő ráfizetésnek csak részben oka az infláció. Sokkal nagyobb baj, hogy 
még a kis példányszámban megjelenő magyar könyvet sem lehet eladni. 
Hiányzik egy központi könyvterjesztő hálózat, amely jó adminisztrációjá-
val elérhetné a világban szétszórt potenciális olvasókat. Egy ilyen köz-
ponti adminisztráció megteremtése tekintélyes tőkét előfeltételez és 
mindazoknak az összefogását, akik jó magyar könyvek kiadásában érde-
keltek. Tehát tőke koncentrációra és vállalkozói centralizációra lenne 
szükség. Talán nagy erőfeszítésekkel 20–30.000 márka tőkét össze is le-
hetne hozni erre a célra, de azt már kétlem, hogy egy közös évi prospek-
tust ki tudnánk adni. (Egyszer már tettem egy javaslatot valakinek, aki 
több jó magyar könyvet adott ki. Válasza ez volt: nem akarom könyvei-
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met másokéval keverni.) Marad tehát a dezorganizáltság, amin mi sem 
tudunk változtatni. Mivel a magyarok a könyvet nem veszik, hanem elad-
ják nekik, mint egy régi magyar kiadó mondotta egyszer, eladói szervezet 
hiányában lassan elsorvad a nyugati magyar könyvkiadás is. A jelenlegi 
súlyos helyzeten csak az változtathatna, ha a magyarok rádöbbennének, 
hogy a nyugati magyar könyvet venni kell, mert ez az irodalom a miénk. 
A nyugaton élő magyarok szellemi tükre. Késő századokra az marad meg 
belőlünk, amit ez a tükör fölmutat. Irodalmunk értékét a kortárs talán fel 
sem tudja mérni. De vajon tudták-e Mikes Kelemen bujdosó társai, hogy 
levelei a mi korunkban a tíz legnagyobb magyar mű között fog szerepelni, 
amit magyar szellem valaha is alkotott? Mi sem tudhatjuk pontosan, hogy 
mit ér a mai nyugati magyar irodalom, s azt sem láthatjuk előre, hogyan 
fog ítélni felette száz év múlva az irodalomtörténetírás. Annyi azonban 
máris bizonyos, hogy az egyetemes magyar irodalom szerves részének 
fogja tekinteni. Írótársaink otthon és a kisebbségben máris annak tekintik. 
Sohasem volt kenyerünk a hivalkodás. A folyóiratot vagy kiadványainkat 
dicsérő leveleket nem tettük közzé a lapban, nem számoltunk be arról, 
hogy a hazai tudományos irodalom miként tartja számon és használja föl 
az Új Látóhatárban közölt tanulmányokat és könyveinket. Hivatkozhat-
tunk volna magyarországi, erdélyi és jugoszláviai levelek százaira, ame-
lyeknek írói az Új Látóhatárt tartják a magyar nyelven megjelenő legjobb 
folyóiratnak. Valószínű, hogy ez a sok elismerés túlzás. Ennyit talán nem 
ér a nyugati magyar irodalom, de annyit bizonyosan, hogy érdemes le-
gyen továbbra is fönntartani. A mód mindenek ellenére még ma is meg-
van rá. 

Mivel a nyugati magyar könyvkiadást szinte alig terheli írói honorári-
um és kiadói adminisztrációs költség, a nyomdai előállítási díjat és a por-
tót valamiképp be lehetne venni, ha csak valamivel sikerülne a példány-
számot emelnünk, és a megjelent könyvet eladnunk, amit széleskörű tár-
sadalmi támogatással el is lehetne érni. De emigráns lapjainktól, egyesü-
leteinktől aligha várhatunk segítséget. Lapjaink és ún. kulturális egyesüle-
teink nagyrészének szellemi nívója kétségbeejtően alacsony, a legprimití-
vebb dilettantizmus színvonalán mozog. Egyházi szervezeteink – egyikét 
ritka kivételtől eltekintve – a papok szűklátókörűsége és hiányos irodalmi 
műveltsége miatt még ma is a sekrestyeirodalomnál tartanak. Politikai 
szervezeteink élete kimerül alkalmi ünnepségek rendezésében, irodalmi 
érdeklődésük – ha egyáltalán van ilyen – megrekedt a frázishazafiságnál. 
A magyar folyóirat, a magyar könyvkiadás tehát a nyugati magyar szer-
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vezetektől aligha várhat hírverést, támogatást. Marad a magányos, művelt 
olvasó. 

Mit várunk tehát olvasóinktól, előfizetőinktől és barátainktól? 
Alkalmi segítséget csak azoktól a barátainktól, akik tehetik és önként 

szívesen adják. Ilyen segítségben egyszer részesült a Látóhatár ezelőtt 
tizennyolc évvel, amikor néhány tehetős barátunk adományával lehetővé 
tette, hogy a sokszorosításról nyomtatásra térjünk át. Azóta is ingyen kap-
ják a lapot, mint az Új Látóhatár Baráti Társaságának tagjai. Így tartozá-
sunkat velük szemben már le is törlesztettük. Az oly visszatetsző emig-
ráns tarhálásnak azonban sohasem voltunk hívei. Méltatlannak éreztük és 
érezzük ma is az ügyhöz, amelyet szolgálunk. Az ilyesmi megalázó és 
méltán kelt bizalmatlanságot azok körében, akiket a „magyar ügy” kis 
ügyesei szinte évente megvágnak valamilyen ürüggyel. Ha valaki önként 
segített, mindig köszönettel vettük, de sohasem kértünk. Ma sem kérünk. 
Meggyőződésünk ugyanis, hogy egy folyóirat, bármilyen színvonalas 
legyen is tartalmában, és ízléses kiállításában, megérdemli, hogy meg-
szűnjék, ha olvasótábora előfizetésével nem hajlandó eltartani. Amit most 
kérünk, több is, kevesebb is az önkéntes felajánlásnál. 

Legelőször is megértést kérünk. Ha azt akarjuk, hogy az Új Látóhatár 
ne szűnjék meg, az új esztendőtől kezdve tetemesen fel kell emelnünk a 
lap árát és előfizetési díját. A legszigorúbb számítások szerint, ahhoz, 
hogy a jövőben a deficitet elkerülhessük és legalább az önköltségi előállí-
tási árat a portóköltségekkel együtt előteremthessük, az egyes példányok 
árát 4.80 márkáról 7 márkára, az évi előfizetési díjat az eddigi 24 márká-
ról 36 márkára kell emelnünk. Meg kell szüntetnünk a tiszteletpéldányo-
kat is. Ilyen drasztikus intézkedésre és áremelésre az elmúlt huszonegy 
esztendőben még sohasem volt szükség. Jószándékú előfizetőink bizonyá-
ra belátják, hogy az eddigi 24 márka előfizetői díj – egy jobb vendéglői 
vacsora ára – ma már nem fedezheti hat szám, csaknem 600 nyomtatott 
oldal előállítási árát és a postaköltségeket. Arra kérjük tehát minden olva-
sónkat és előfizetőnket, hogy e kényszerű áremelés miatt ne vonják meg 
tőlünk az előfizetést, gondoljanak arra, hogy az elmúlt években az inflá-
cióval keresetük szintén növekedett. Az előfizetési díj felemelése tehát 
valójában nem külön megterhelés, csak hozzáigazítás az infláció okozta 
ár- és béremelkedéshez. 

Második kérésünk: ne maradjanak meg a jószándéknál. A folyóiraton 
csak a beküldött előfizetés segít, sőt igazán ez is csak akkor, ha az év ele-
jén pontosan beérkezik. Az új esztendőben ne legyen egyetlen előfizetőnk 
se, akinek felszólítókat kelljen küldenünk. Minden előfizetőnk gondoljon 
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arra, hogy egyedül őrajta múlik a folyóirat léte vagy nem léte. Az Új Lá-
tóhatár egész büdzséje az előfizetésekből tevődik össze, ha egy előfizető 
nem fizet, annyi, mintha senki sem fizetne. 

Címváltozását mindenki azonnal jelentse be. 
Harmadik kérésünk: legyenek segítségünkre új előfizetők toborzásá-

ban. Minthogy jól működő és eredményesen dolgozó központi adminiszt-
rációt a szükséges pénz hiányában a jövőben sem tudunk felépíteni, előfi-
zetőink számának szaporítását csak barátaink önkéntes közreműködésétől 
remélhetjük. A személyes meggyőzés egyébként is a legsikeresebb 
előfizetőtoborzás. Néhány barátunk minden külön kérés nélkül már példát 
mutatott erre. Hogy csak egy esetet említsek: az elmúlt évben egyetlen 
lelkes barátunk munkájának eredményeképp Svájcban megkétszereződött 
az előfizetőink száma. Gondoljanak a helyi könyvtárakra is, ahol magyar 
részleg is van, mert igen sok esetben egyetlen szó elég, hogy a könyvtár 
megrendelje folyóiratunkat és könyveinket. Egy kis utánjárással legalább 
száz nyugati könyvtárat lehetne beszervezni. Ha az új esztendőben min-
den előfizetőnk csak egyetlen egy előfizetőt szerezne, akkor talán hosszú 
évekre biztosíthatnánk a folyóirat megjelenését. 

Végül még csak azt kérjük, vásárolják és ismerőseik körében terjesz-
szék az AURORA könyveket és minden jó nyugati magyar könyvet, ame-
lyeknek rendszeres ismertetésére a jövőben mi is nagyobb gondot fogunk 
fordítani. A jó nyugati magyar könyvek vásárlása éppúgy hozzátartozik a 
nyugati magyar irodalom támogatásához, mint az Új Látóhatár előfizeté-
se. 

A folyóirat szerkesztői, munkatársai és kiadója olvasóink hűségére, 
támogatására hűséggel fognak felelni, s a maguk részéről mindent meg-
tesznek, hogy az Új Látóhatárt és a nyugati magyar könyvkiadást átsegít-
sék ezen a válságos szakaszán, nehogy egyszer Mikes Kelemennel együtt 
kelljen mondanunk: Isten „minket például tett az egész nemzetünknek és 
boldogok azok, akik tanulni fognak rajtunk, akik az országgal együtt tar-
tanak, kik füsthöz hasonló okokból el nem hagyják nemzeteket és öröksé-
geket. Adja Isten, hogy soha senki bennünket ne kövessen és irtózva hall-
jon beszélni a mi hosszas bujdosásunkról.” Mikor ezeket a sorokat írom, a 
szomszéd termekből behallatszik hozzám nyomdagépeink zúgása. Szép 
muzsika lenne ez a fülemnek, ha magyar műveket nyomtathatnánk, de a 
magyar mű egyre kevesebb, és egyre több idegen nyomtatványt kell ké-
szítenünk, hogy egyáltalán élni tudjunk. Az Új Látóhatár késedelmes 
megjelenésének is ez az oka. Ki tudja, meddig nyomtatunk még egyálta-
lán magyar betűt? Vajon Tótfalusi uram nagynehezen megvásárolt gyö-
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nyörű amszterdami betűivel készül-e még magyar könyv ebben a nyom-
dában, amely tíz évvel ezelőtt azért alakult, hogy biztosítsa az Új Látóha-
tár megjelenését és műhelye legyen a kiállításában európai nívójú, és ha 
lehet, művészi kivitelű nyugati magyar könyveknek? Kitekintek az abla-
kon, a hulló hó függönyén át szeretnék messzire látni, személyes közeibe 
kerülni minden olvasónkkal. Kezet szorítani azokkal, akik szinte az indu-
lástól hűségesen kitartottak folyóiratunk mellett, az újakkal, akiktől annyi 
biztatást kaptunk. Köszönetét mondani mindazoknak, akik előfizetésük 
pontos beküldésével eddig lehetővé tették folyóiratunk megjelenését, s 
akiktől függ most, hogy tovább szól-e, vagy örökre elnémul a magyar 
irodalom sípjának ötödik ága. Bennük bíztunk elejétől fogva. Bennük 
bízunk ma is. Nem lehet, hogy csalatkozzunk egymásban: szerkesztők és 
írók az olvasókban, olvasók az Új Látóhatárban. Közös erőfeszítéssel az 
új esztendő még lehet új kezdet a nyugati magyar irodalom történetében. 
De lehet a vég is. Ha az Új Látóhatár 1972 végén megszűnnék, az AU-
RORA könyvek kiadása elakadna, és sorsukban a még meglévő, néhány 
színvonalasabb irodalmi kiadvány is kénytelen lesz osztozni, a nyugati 
magyar kultúra napjai megszámláltattak. Mert ha a jólétben élő, magát 
büszkén „szabad magyar”-nak nevező nyugati magyarság tájékozatlansá-
ga, közönye és vétkes nemtörődömsége következtében évi pár ezer márka 
hiányban elnémulnak az elmúlt negyed században oly sok jóakarattal, 
kitartással felépített és megható áldozatkészséggel fönntartott kiadványa-
ink és megszűnnek intézményeink, újból elölről kezdeni többé már nem 
lehet. A mi erőnkből már nem futná, újak pedig, példánkon okulva, aligha 
lépnek helyünkre. A végső döntés az olvasóra vár ... 
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PEÉRY REZSŐ 
A számadó lelkiismeret tette97 

Szalatnai Rezső: Kisebbségben és igazságban, Madách Könyvkiadó, Po-
zsony 1970, 410 l. 
 
Világvégi hangulatban szakadt ránk Pozsonyban 1938 október elején a 
csehszlovák államhatalom összeomlásának, a polgári demokrácia ellenál-
lás nélküli pusztulásának, a felette kétes értékű területi változásoknak, a 
hitlerizmus gyors és meglepő közép-európai térfoglalásának esemény-
özöne. 

Jerichó falait ezúttal valóban a kürtszó omlasztotta be. A seregek láb-
hoz tett fegyverrel várakoztak, győzött az erősebb, meghódolt a gyen-
gébb, anélkül, hogy a határokon, ahol az imént farkasszemet néztek egy-
mással, egy lövés esett volna. Ez a még egyfajta szimbolikus ellenállást is 
óvatosan mellőző magatartás megdöbbentette egykor a szemlélőt, aki 
hozzászokott ahhoz, hogy Csehszlovákia a légiók fegyvertényéből kelet-
kezett állam lévén katonai erejét mindenkor a legnagyobb gonddal és kö-
rültekintéssel építette fel és tartotta jó karban. A hadseregnek nemcsak 
fegyelme és szervezete állt igen jó hírben – mögötte ott volt a cseh hadi-
ipar világszínvonalon álló termelési minősége és kapacitása. A határokat 
betonerődök védték, mögöttük az akkori Közép-Európa legkorszerűbben 
felszerelt hadserege sorakozott fel: ezt az esélyt szívesen vette számításba 
mindenki, akit a hitlerizmus világveszélye nyugtalanított s az ellene 
emelhető védőgát ereje és tartóssága felől gondolkodott. Münchenben a 
nyugati hatalmak tudvalévőén feláldozták ezt az erőt: a csehszlovák állam 
a vélt és feltételezett nyugati szolidaritás összeomlásának pillanatában 
magára hagyatva, a feltétel nélküli megadás útját választotta. 

München egy évi haladékot adott a nyugati hatalmaknak, hogy azután, 
Winston Churchill jóslata értelmében, a szégyenen felül megkapják a há-
borút, amit a szégyen árán véltek elkerülhetőnek. 

Mi, közép-európaiak azon a verőfényes októberi reggelen nemcsak a 
csehszlovák állam és a polgári demokrácia összeomlására ébredtünk. 
Szinte átmenet nélkül, drámai kísérőkörülmények, ellenállás és küzdelem 
nélkül kezdődött meg körülöttünk a kelet-európai önálló állami lét, füg-
getlenség, életforma haláltusája, a hódoltság és a kiszolgáltatottság kora 
mindannyiunk számára. 

                                                           
97 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 6. számában. 
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Mi, magyarok ugyancsak haladékot nyertünk, de a területi gyarapodás 
ünnepén felmorajló tömegkórus baljós ómenként figyelmeztetett arra, 
hogy az ajándékért az önálló magyar politika lehetőségeinek önkéntes 
csökkentésével kell fizetni: Magyarország etnikai határainak részleges 
visszaállítása fejében egy kikerülhetetlennek látszó csatlós-sors kockáza-
tait volt kénytelen vállalni. 

Pozsonyban és az egyelőre autonóm, később önálló Szlovákiában nem 
volt jelen az időbeli haladék: itt szinte egyik napról a másikra fordultunk 
át a demokrácia légköréből a totális állam világába. 

Az állami keretek szakadozása, eltűnése, változása, az eszeveszett 
nemzeti harc, a politikai rendszerváltozás mögött az Ortega y Gasset által 
megjósolt társadalmi földrengés csúsztatta egymás alá és fölé a meghó-
dolt ország társadalmi rétegeit. 

Bekövetkezett – proletárforradalom helyett, amelyet a radikális prófé-
ták jósoltak – a tömegek lázadása, az átlagember, a tömegember, a hábo-
rúban és a világgazdasági válságban szerepüket és helyüket vesztett, dek-
lasszálódott rétegek felkelése valamelyik nemzeti forradalom jegyében az 
eddigi elit uralmi formái: életstílusa, jogrendje, közmegegyezése, művelt-
sége ellen. Szlovákiában a csehszlovák tájékozódású javarészt protestáns 
értelmiségi, hivatalnoki és polgári elit uralmát a Hlinka-páter vezette Ka-
tolikus Néppártban hazára lelt katolikus kisembereknek, államhivatalno-
koknak, mesterembereknek, tanítóknak, papoknak és ellenzéki újságírók-
nak a fasizmus felé kacsintó uralma váltotta fel, amolyan vidékies ízű, 
parlagiassággal és tájékozatlansággal enyhített, inkább a fasizmus gesztu-
sait és formáit másoló, mint embertelen tartalmait felérző és helyeslő 
kleriko-fasizmus. Minden látható ok nélkül fekete csizmába és fegyverbe 
öltöztették ennek az erőszakkal, külső beavatkozással politikai számítás-
ból életrekelő, parlagias és provinciális fasizmusnak belső karhatalmi 
szervezetét, a rossz emlékű Hlinka-gárdát, amely az ország zsidó, cseh és 
magyar polgárai ellen megindított karhatalmi fellépés, zaklatás államilag 
támogatott polgárháborús stratégiáját és taktikáját szervezte meg, és egy 
eredendően nem fasiszta hangulatú országban a fasiszta mozgalom éltető 
elemét: a terrort és megfélemlítést volt hivatva kijelölt szorgalmi feladat-
ként megoldani: ezt sikerült is megoldania. 

A régi Szlovenszkó, amelynek színeit és légkörét protestáns és liberális 
szlovák politikusok, magyar és zsidó polgárok és értelmiségi emberek, a 
munkáspártok és a keresztényszocialista kisemberek szervezetei, a szlo-
vák és magyar radikális fiatalok, az európai tájékozottságú szellemi bal-
oldal határozta meg és alakította ki, a roppant külpolitikai változás sodrá-
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ban szinte átmenet nélkül megszűnt létezni, illetve láthatatlanná vált. 
Szlovenszkó, amely Hodzsa Milánt és Dérért, az agrárpártot és a szocia-
listákat, Szüllő Gézát és Schulz Nácit, a Národnie Novinyt és a Prágai 
Magyar Hírlapot, a Maticát és a Sarlót, a szabadkőműves páholyokat és a 
munkáspártokat juttatta eszünkbe, máról-holnapra eltűnt a föld színéről. 

Csak most, e kegyetlen, eltűntető és megsemmisítő változás sodrában 
láthattuk, mennyire patriárkális, toleráns, vidékiesen engedékeny és sza-
badelvű világban éltünk. Minden bizonnyal: az 1918-as változás hatalmas 
eltolódásokat idézett elő, de legalább a magánélet síkján érintetlenül 
hagyta a keresztény és jogi hagyományokban gyökeredző egyetértés, a 
polgári jogrend és közmegegyezés törvényeit, amelyet az erőszakkal im-
portált fasiszta államfordulat kegyetlen következetességgel igyekezett 
megsemmisíteni a közéletben. 

Ebben az átalakulásban az volt sajátságos, hogy frontálisan megtagadta 
az előző két évtizedben kialakult vagy megszilárdult intézményeket, tör-
ténelmi és szellemi hagyományt. S ebben a változásban az volt a még 
sajátosabb vonás, hogy a „tömegek lázadása” ellenére sem fejezett ki 
közakaratot. A szlovák nép ugyan nyilván minden reprezentánsa szívében 
több szabadságra és teljesebb önkormányzásra vágyakozott, de évtizedek 
óta aligha gondolt a csehszlovák államkötelékből való kiválásra, önálló 
államiságra még kevésbé. 1939 márciusa óta olyan önálló szlovák állam-
ban éltünk, amelyet lényegében senki sem akart. Az állami önállóság 
gondolata nem Szlovákiában született meg. Bölcsője mögött a rémület állt 
s a létfenntartás ösztöne: a nemzetiszocialista külpolitika támogatta létre-
jöttét, mert a Csonka Csehszlovákia szétütéséhez a csehek teljes szolga-
sorsba juttatásához szolgáltatott érvet abban az időben, amidőn erre szük-
ségük volt. Az állam létrejötte érdekében buzgólkodó szenvedélyes szélső 
nacionalista agitátorok izgatása árnyékában ott volt azonban a népüket 
féltő és óvni kívánó szlovák értelmiségi emberek igyekezete, amely látha-
tóan arra irányult, hogy késleltesse az átalakulás folyamatát, illetve annak 
folyamán áttelelési lehetőséget teremtsen emberek és szellemi intézmé-
nyek számára. Ezeknek az értelmiségi és szakembereknek volt köszönhe-
tő, hogy az első, lázálomszerű hónapok után az erőszakkal és mesterséges 
beavatkozással rögtönzött állam nem merült el a testvérirtó háborúban s 
abban az általános káoszban, amelyre némely államalapító szenvedélyes 
fellépése alapján nem indokolatlanul számíthattunk. 

Pozsonyban az autonóm, majd később önálló Szlovákia fővárosában 
különösen tragikus kísérőkörülmények között bontott sötét szárnyat a 
zord idő. 
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A patriárkális színezetű finom és csendes város a megszállt Bécsből 
szított polgárháború mesterségesen megbolygatott fészke lett, a nemzeti-
szocialista világnézeti szkizma feldúlta az évszázadok óta fennálló, csa-
ládba és hagyományba rögződött, két forrásból táplálkozó s jellegzetes 
magatartást formáló magyar-német együttélés természetes harmóniáját, 
ezt a minden született pozsonyi emberben jelen lévő, természetes adottsá-
got. A pozsonyi német polgárság hazájának a várost érezte, hagyományos 
tiszteletet és megbecsülést tanúsított az állammal szemben: szíve a régi 
hazához kötötte, ám az újat állampolgári hűséggel és adófizetői korrekt-
séggel támogatta. 

Ezt az eredendően városi tájékozottságú, okos és becsületes toleranciát 
kezdte ki a Szudétavidékről Pozsonyba költöző hitlerista agitátorok gú-
nyos izgatása a pozsonyi szellem és magatartás ellen, ama nagynémet 
gondolat érdekében, amely a Kárpátok kebelében hazát talált németség 
körében értelmetlen gondolatnak számított, s híve alig volt. De mit is 
kezdhetett volna az itt várost építő és hazára lelt német polgárság azzal a 
gondolattal, amelyet Bismarck is elutasított? 

Persze e származásra és vérségi kötelékekre hivatkozó agitáció – nyo-
mában az állás, stallum és dotáció, avagy a különös védettség és kivétele-
zettség reményével –, nem maradt nyom nélkül és érezhető hasadást oko-
zott sok családban, ahol testvért testvér ellen, fiút apa ellen fordított. A 
másik, a nagyobb és drámaibb sebesülést az agitátorok legveszélyesebb és 
legembertelenebb fegyvere okozta: a pogrom-hangulatot szító, elvakult és 
könyörtelen antiszemitizmus. Ezzel az a kapcsolat és kötelék szakadozott 
és mállott szét, amely a magyar liberális korszakban az évszázadok óta itt 
gyökeret vert zsidóság és a magyar, részint a német polgárság között 
ugyancsak toleráns és kordiális szellemben alakult ki. A pozsonyi zsidó 
családok az európai urbánus hagyomány értelmében idomultak és illesz-
kedtek a magyar vagy német polgársághoz, olykor mindkettőhöz és a 
gazdasági, kereskedelmi és szellemi életben betöltött jelentős szerepük-
ben szervesen hozzátartoztak a „pozsonyi ember” fogalmához. A magyar-
zsidó nagypolgárság képviselői előkelő és fontos tisztségeket töltöttek be 
a szakmai és más grémiumokban és sajátságosán európai és szabadelvű 
színezettel járultak hozzá a pozsonyi szellemi élet kialakításához, amely 
nélkülük jóval provinciálisabb és egyhangúbb lett volna. A „Nyugat” és a 
„Huszadik Század” szellemi erjedésének ez a réteg készített talajt a vá-
rosban. 

Most Pozsony e hűséges fiaira, ezekre az ízig-vérig pozsonyi emberek-
re csapott le az idegen hóhérbárd. Szeretném itt hangsúlyozni: nemcsak 
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zsidó származásukért, hanem a magyar liberális gondolkodáshoz, szel-
lemhez, nyelvhez való ragaszkodásukért kellett létükkel fizetniük. Mert 
míg az elsőt a náci agitátorok és helytartók, az utóbbit szlovák tanítványa-
ik tekintették főbenjáró bűnnek. 

Ámde megszégyenítő és immáron teljesen érthetetlen világításban tűnt 
fel a könyörtelen szláv testvérharc is. A csehek akkor húsz esztendeje 
éltek Pozsonyban: a modem Pozsony kiépítése, az államhatalom átszerve-
zése az ő szorgalmukat dicsérte. Az ellenük irányuló körvadászatot nem-
zeti megpróbáltatásuk legkeservesebb korszakában az emberi tisztesség és 
arányérzék elleni bűnnek éreztük. Ezt a kicsinyes, méltatlan és gonosz 
hajszát felettébb gyanússá tette, hogy a hajszolók mögött nemcsak sejteni 
lehetett, hanem látni is kellett a nemzetiszocialista helytartók sugalmazói 
szerepét, akiknek fontos érdekük fűződött a közép-európai népek közötti 
viszály és ellenérzés szításához; ez volt hatalmuk fenntartásának, biztosí-
tásának egyik eszköze azokban az években. 

Végül, de nem egészen utolsó sorban a szlovák nacionalizmus alatt 
felépült provinciális fasizmus torztükörben mutatta a szlovák nemzetet, 
amely ebben az ábrázolásban nem ismert magára és azt legtöbbször elve-
tette. Jellemző, hogy szlovák íróbarátaimmal ebben az időszakban mele-
gedtem egybe a közös félelem búrájában: a közös fenntartás és elutasítás 
a mélyben az „hommes du bon volonté” közösségét alakította ki az embe-
rek között és elmosta a nemzetiség és vallás elválasztó határait ott is, ahol 
az még tegnap fontosnak látszott. 

A régi Szlovákia néhány hónap leforgása alatt gyökeresen megválto-
zott. Eltűntek ismerőseink és barátaink. Kivándorlás, belső bujdosás, ön-
gyilkosság, deportálás tizedelte meg avagy apasztotta el soraikat. 

Százszámra szüntették meg az egyesületeket, társasköröket. Feloszlat-
ták a politikai pártokat és átalakították a szakszervezeteket. Megszállták 
és szétverték a szabadkőműves páholyokat, megleckéztették és megbün-
tették az ellenállást megkísérlő egyházakat. Megszüntették a szellemi élet 
fórumait; az utcán felharsant a demagóg nacionalizmus bosszúszomjas 
csatakiáltása, a szabadelvű sajtót elnémították, a rendszer eszméire nevelő 
napilapok, a „Gárdista” és a „Grenzbote” glosszáiban és vezércikkeiben a 
gyűlölet fehérizzása már olyan általános lett, hogy önmagát hatástalanítot-
ta. Annál nagyobb figyelmet keltettek személyek ellen irányuló támadása-
ik, amelyekről megtudtuk, kit kísérnek börtönbe, vagy valamely külor-
szági haláltáborba. 

Így éltünk akkoriban Szlovákiában, máról-holnapra, permanens bi-
zonytalanságban, de már akkor is tudtuk, hogy más megszállt országok 
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körülményeihez viszonyítva még mindig nem a legrosszabbul. A politikai 
elnyomást itt több tényező enyhítette. Először is a háborús konjunktúra. 
Aránylag jó dolgunk volt a koplaló Európában. Azután az a körülmény, 
hogy az áttelelésre berendezkedett értelmiségi embereknek a rendszeren 
belül olykor sikerült kialakítaniok egy bizonyos láthatatlan türelmet, az 
elnyomottakkal szemben érzett részvétet és szolidaritást. 

Amikor másodízben kerültem a félelmes hírű „ÜSB” (a szlovák állam-
biztonsági rendőrség) keze ügyébe, egy fiatal hadnagy félreérthetetlenül 
utalt is erre: „Örüljön tanár úr, hogy csak a mi kezünkbe került. És gon-
dolkozzék el azon, mit csinálnának most magával a Harmadik Biroda-
lomban.” Harmadízben útlevelet kértem – immár az ellenálló mozgalom 
egy fiatal képviselőjének ajánlólevelével. Az útlevelet néhány óra lefor-
gása alatt megkaptam. Ez azonban már 1943 őszén történt, amikor az or-
szág türelmes munkával és mesteri álcázással készült az átállásra, amely 
azután 1944 nyarán be is következett. 

Persze, addig is sok víznek kellett lezúdulnia a Dunán, sok esztendőn 
kellett átvergődni a szorongás és félelem félhomályában, amit az ember 
csak azért bírt ki, mert maga mögött érezte a megfélemlített ország lako-
sainak néma szolidaritását. 

Ezekről a múltba merült szlovákiai évekről ad plasztikus, hiteles és 
eleven tájékoztatást Szalatnai Rezső két országban feltűnést keltő könyve, 
amely „Kisebbségben és igazságban” címmel jelent meg a pozsonyi Ma-
dách kiadónál. Ez a gyűjtemény, amely az írónak 1939 és 1944 között két 
pozsonyi napilapban közölt írásai javát tartalmazza, kettős csodát testesít 
meg. Az első, amin nem lehet eléggé álmélkodni: ezek az itt változatlanul 
reprodukált szövegek a csatlós helyzetben sínylődő Szlovákiában jelentek 
meg, kerülték el a cenzor figyelmét, vagy nyerték meg jóindulatát. A há-
borús évek elsötétített városaiban szedték és olvasták sorait. A második 
csoda: ezek az írások, amelyek egy európai tájékozódású humanista ma-
gyar író szabadságszeretetét, nemzete hagyományaihoz való hűségét, tole-
ranciáját, szabadelvű szocializmusát fejezik ki, a hivatalos pozsonyi ki-
adónál jelentek meg, ugyancsak teljes és hiteles szövegükkel. 

Az első csoda magyarázatát ismerem, hiszen állást, kenyeret és helyet 
ama riasztó években ama két pozsonyi magyar lapnál leltem, amelyekben 
Szalatnai Rezső most könyvalakban kiadott írásai egy ország figyelmét és 
elismerését felkeltve és kiérdemelve megjelentek. 

Ez a csoda komplex jelenség. Egyik létrehozója a két lap volt főszer-
kesztője, aki példamutató bátorsággal, rendkívüli ügyességgel tudta a 
kisebbségi sajtóorgánumok rendkívüli létét és viszonylagos függetlensé-
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gét a Szlovákiában keletkezett szellemi és erkölcsi vákuumban az elpusz-
tult szellemi és erkölcsi értékek megőrzésére használni. Másik létrehozója 
az a magyarországi külpolitikai terv volt – valószínűleg Teleki Pálé –, 
amely a kisebbségi sajtót hídnak szánta a jövő felé és meg akarta kímélni 
a fasizmus kalandjától. A harmadik eleme a lap cenzora, Kostka állam-
ügyész, aki Mag József névvel olykor a legélesebben ellenzéki publicisz-
tikát szállította, s a lappal szemben a nagy és fontos dolgokat illetően álta-
lában meglepően türelmesnek bizonyult, – saját cikkei iránt elsősorban 
annak. A csoda negyedik eleme az áttelelésre berendezkedett befolyásos 
emberek jóindulata a lappal szemben, amelyet legalább olyan figyelem-
mel kísértek – csak éppen más újság borításában vásárolták – mint a ma-
gyar olvasók. 

Persze mindezért kockázatot is kellett vállalniok, ami nem volt jelen-
téktelen s talán csak véletlenek és szerencsék sorozata óvott meg olykor e 
kísérletek során a legrosszabbtól. 

Szalatnai Rezső szokatlan jelensége ennek a gyávaságra és állandó bel-
ső távlatából, ma is átérzem a félelmet, ami lehetőségeink határainak tágí-
tása közben tagjainkra szállt. 

Szalatnai Rezső könyvének forgatása közben, immár huszonöt eszten-
dő hátrálásra nevelő századnak. Benne ezek a siralmas és szégyenletes 
külső körülmények a kiállásra késztető bátorságot és erőt növelték. Min-
dig bátor ember volt, szinte a beavatatlanok és naivak örök és gyermeki 
bátorsága élt benne; ama nehéz esztendőkben rendszerint önként vállal-
kozott a lehetőségek kipróbálására. „A nemzet nem azonos” című cikke 
vezérhelyen látott napvilágot lapunkban – eszeveszettnek tetsző bátorság-
gal köszöntve az olaszok kiugrását – 1943 nyarán Pozsonyban –, beállít-
ván ezzel a publicisztikai merészség csúcsteljesítményét a megszállt Eu-
rópában. Hadd idézzem kezdő sorait: 

„Az elmúlt hét eseményeiből rendkívüli tanulságok szólnak hozzánk. 
A háború még nem ért véget, de véget ért egy rendszer, amely a háború-
val szorosan összefüggött. Bármennyire belső ügy is az olasz rendszervál-
tás, tanulságai figyelemre méltók. Ki hitte volna, hogy az elvek és nézetek 
egész építménye, melynek költői és egyetemi katedrái voltak, ily hirtelen 
szétesik? Ki hitte volna, hogy egy nemzedék, a fiatalság, mely a rend-
szernek legsajátosabb produktuma volt, szó nélkül és mozdulat nélkül 
faképnél hagyja generációs bálványát? Ki látott a kortársak közül ilyen 
változást a nemzeti magatartásban? Hasonló példák vannak az európai 
történelemben, mégis egyik sem párhuzamos vele. Itt nem arról van szó, 
hogy az egyik párt legyőzte a másikat. Nem pártról esik szó. Nemzet, a 
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nemzet lázadt fel a párt ellen. Kiderült, a nemzet nem azonos a párttal. A 
nemzet otthagyta az elvek és nézetek egyfajta formáit, igéit és mozdulata-
it, mint ruhadarabot szokás használat után.” 

Emígy parentálta el nevünkben Szalatnai Rezső az olasz fasizmust; a 
gyászbeszéd sorait még ma is felszabadító érzés olvasni: erős, igaz, ko-
moly szó ez. Az alkalom hívott itt az író tollára egy régen érlelődő és 
megformált gondolatot, ennek a könyvnek, Szalatnai Rezső publicisztikai 
tevékenységének vezető eszméjét: a nemzet nem azonos a fasizmussal. 
Egyetlenegy nemzet sem. A miénk pedig különösen nem. 

Ezt a nem-azonosságot, ezt a nem egyezést, ezt az eltérést, ezt az oly-
kor fényévnyi különbséget kimutatni – ez a törekvés vezette Szalatnai 
Rezsőt vasárnapi köszöntői és elmélkedései írása közben. A gondolati 
egység, és a következetesen szemmeltartott feladat emeli írásait magasan 
az úgynevezett gyakorlati publicisztika fölé, ez ad nekik ma is erőt, sti-
lisztikai reliefet, erkölcsi hitelt. Ezekben az írásokban prédikátor beszél 
hozzánk, aki szereti az élet szépségeit, a literatúra varázsában, a múlt em-
beri példáinak igézetében él: nevel, agitál, kiált egy véres és ronda korban 
az emberi és társadalmi élet legfőbb javaiért: a békéért. Beszél a félelem, 
magány burkában, remény nélkül, bátran, hitetlen hittel a szép szó erejé-
ben és hatalmában. Tudja már, érzi jól, hogy a világ másra figyel – hata-
lomra, erőszakra –, ám ő kitart prédikátori tisztjén és versenyt imádkozik 
az apokalipszis viharaival. 

Mint barátja és munkatársa, ezt a hitvalló, bátor magatartását szeret-
ném most a távolból megköszönni! 

Szóltam már e könyv megjelentetésének jelentőségéről; ama második 
csodáról, amelynek szerkezetéhez már annál kevésbé értek. Csak azt tu-
dom, hogy a gyűjtemény kiadását a szlovákiai magyar baloldali írók ak-
kor még élő nesztora: Fábry Zoltán ajánlotta és szorgalmazta. Ezt a meg-
lepőn szép gesztust azóta támadások ellensúlyozták: ennek, úgy látszik, 
így kell lennie. Egy ifjú ember polémiáját, aki Pozsonyból szólva látja 
helyesnek és pártkötelességnek, hogy egykori antifasiszta ellenállásunk 
érdemét – egyben Szalatnai Rezső publicisztikai életművét – absztrakt 
magyarázatok segítségével kicsinyítse, magam is olvastam. Persze, a nem 
pártos antifasizmus érdemi betájolása érthető okból hálátlan és kellemet-
len feladat. Ehhez Fábry Zoltán erkölcsi neve és ereje kelletik, ami világ-
tájtól függetlenül is ritka erény. 

Ennek ellenére a távoli szemlélőnek úgy rémlik: e könyv megjelenteté-
se a számadó lelkiismeretnek jelesebb és érdemlegesebb tette a könnyen 
ítélkező polémiánál. 
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Így könyvelhet el a szlovákiai magyar irodalom olyan erkölcsi sikert és 
írói teljesítményt, amely más nagy nemzetek dokumentációs irodalmának 
s erkölcs-történetének is jelentős cselekedete lenne. 
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HETZRON RÓBERT 
Héber költészet magyar nyelven98 

Gréda József: Mai héber izraeli költők, a bevezetőt írta Itamár Jáoz-Keszt, 
Eked Kiadó, Tel-Aviv 1971, 175 lap. 
 
Úgy látszik, a magyar nyelvre átültetett héber költészet továbbra is zsidó 
belügy marad. Az az irodalom, amely olyan költőóriásokat adott a világ-
irodalomnak, mint például Slomo Ibn Gabiről és Chaim N. Bialik, az ed-
digi kitűnő magyar fordítások (Patay József, Makai Emil, Kardos László) 
ellenére sem tudott a magyar irodalmi köztudatba beférkőzni. A Babits-
féle Énekek Éneke szakasz átköltésétől eltekintve, irodalmi antológiák 
meg sem említik. Ami egyáltalán nyomtatásban megtalálható, kevés kivé-
tellel zsidó kulturális intézmények ösztönzésére és anyagi támogatásával 
jelent meg. 1948 óta a héber irodalom kezelése Magyarország Izrael ál-
lamához való politikai viszonyának lett függvénye. 

Ezúttal zsidó földön, Izraelben került a közönség elé egy kerek száz 
verset tartalmazó, a huszadik század héber költészetét felölelő antológia. 
Bár Izraelben egy magyar napilap, több más sajtótermék és könyv jelenik 
meg, és a magyar nyelvvel mindenütt lehet boldogulni – a magyar nyelv 
helyzete ott egészen más, mint egyebütt. Míg más országokba a történe-
lem és egyéni sors fordulatai sodorták el a magyarokat, Izraelbe honkere-
ső, szülőhazájukban magukat kitaszítottnak érző, üldöztetés elől menekü-
lő emberek vándoroltak be, végleges meggyökerezés reményében. Másutt 
a magyar nyelv az anyaországgal összekapcsoló köldökzsinór, ott csak 
anyanyelvi kifejezési eszköze Magyarország, Erdély, Szlovákia és Vajda-
ság szülötteinek. így nem meglepő, hogy az izraeli magyarság körében az 
országban beszélt nyelv hatása alatt külön „dialektusok” alakultak ki, a 
gazdanyelvből átvett szavakkal, módosult szórenddel és hanglejtéssel. Az 
íróembernek ez különösen nagy veszély. Gondosan kell ápolnia nyelvét 
ahhoz, hogy a körülötte beszélt, megromlott nyelv hatását írásaiban kike-
rülje, a magyar irodalmi nyelv teljes skálájának birtokosa maradjon. Ez 
sikerült is sok Izraelben élő írónak, fordítónak, költőnek és publicistának, 
akiknek stílusa bárhol megállja a helyét. Gréda József nem tartozik ezek 
közé. 

A kötet címe az első tévedés: Mai héber izraeli költők. A magyar nyelv 
szabályai szerint a földrajzi meghatározást kifejező melléknév megelőzi a 

                                                           
98 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 6. számában. 
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nyelv megjelölését, hacsak nem akarjuk a nyelvet kontrasztív módon ki-
emelni. Mivel semmi ok sincs annak feltételezésére, hogy a cím az arabul 
vagy egyéb nyelven író izraeli költők kizárására akarja a figyelmet fel-
hívni, helyes magyarsággal a következő címet várhatnánk: Mai izraeli 
héber költők, vagy éppen (miért ne?) Mai héber költők, Izraeli héber köl-
tők, csak egy melléknévvel. A versfordítások alig kárpótolnak a cím ma-
gyartalanságáért. Gréda a magyar nyelv minden korszakából és rétegéből 
meríti szókincsét és grammatikáját, mindezt egy olyan kötetben, amely 
modern költészetet hivatott bemutatni. Ilyen sorok mint „Ki bírát veszte-
get, készíté vesztemet” (13), „s hágy kurta szendert” (39), „Gaz baglya! 
Még meddig e remény-temetés?” (97)/ /– pedig a várt arát áhítná az a dal” 
(105), „alig hiszi a visszatértét / ez új világba, mely pedig a régi” (136), 
ilyen szavak, mint „átal”, „amigtelen”, „kél”, „lak”, „lassudan”, „rajt"' 
stb. aligha tükrözik vissza az eredeti versek hangulatát. 

Éppen az a baj, hogy a kötetben vannak szép sorok is, időnként majd-
nem maradéktalanul élvezhető versek. Például T. Kármi „A gránátalma-
fához” (95) című verse igen szép, kivéve ezt a másfél sort „Gyér, nézd a 
gránátalmát, / e furcsát”, a hátravetett jelzővel, a gyümölccsel a fa helyett, 
és „gyér”, holott „jöjj” éppen ugyanolyan hosszú lenne. 

Mivel a kötetben szereplő versek nem állnak mind rendelkezésemre 
héber szövegükben, a fordításoknak csak egy részét tudtam az eredetivel 
egybevetni. A versek fordítása elég pontos, csak a hangulatban van hiba. 
Dália Rábikovics „Nehéz tél‘-nek címzett versében (109–110, az eredetit 
a Nehéz tél című kötet „Forró emlékek” című versével tudtam azonosíta-
ni, ugyan a kötetben van „Nehéz tél” című költemény is), a héber 
mekupachat nem „megcsalatott” (kifogásolható szenvedő kifejezéssel), 
hanem inkább „csalódott” –, pontosabb fordítása a magyarban nem igazán 
létező „frusztrált”. Az utolsó sorban említett „Chámszin-idő” magyar ol-
vasónak értelmetlen. A Chámszin-szél megfelelője az idegeket felborzoló 
olasz sirocco, jugoszláv bóra, német Föhn, de magyarul általánosabb kife-
jezéssel adható vissza, mint „rekkenő hőség”, stb. Guri „Kicsikati”-jának 
(nekem „Kiskati” jobban hangzik, miután a költő barátnőjéről beszél) 
magyar hátterét domborítja ki a fordító, amikor „budapesti utcák”-ról be-
szél az eredeti „utcák” helyett. A fordításban elsikkad az eredeti sorok 
szépsége, Gréda: „Havasok voltak a budapesti utcák, / feketéllett 
Kicsikati hangja az égen, napnyugaton”, – az eredeti hűségesebben és 
szebben: „amit elmesél, befeketíti a nyugati égbolt / a havas utcák felett”. 
Guri „Nocturno”-jában (73) „csend-ember” hangulatilag igen pontatlan 
fordítása az eredeti, természetesen hangzó „hallgató embernek (saját for-
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dításomban: „néma ember”, Id. Magyar Műhely 12. sz.). Úgyszintén, 
„okosok messzi röhejé”-nél hűségesebbnek és megfelelőbbnek vélem 
saját verziómat „bölcsek messzi nevetése”. Slonszki „Imá”-jában (125) a 
rímek keresésének és a kötött ritmusnak sok helyütt áldozatul esett az 
eredeti kifejezés. 

A kötet végén feltüntetett életrajzi adatok között éppen a magyar szüle-
tésű nagyérdemű Avigdor Haméiri-nek jutott a legpongyolább kifejezés: 
Megtudjuk róla, hogy „a budapesti Rabbiképző tanítványa lett” (149) 
(helyesen: hallgatója –, tanítványa csak személynek lehet), majd később 
„Ady Endre szűkebb köréhez tartozott” (esetleg baráti köréhez). 

Vegyes érzelmekkel teszem le ezt a kötetet. A modern héber költészet 
kínál olyan műveket, amelyek minden irodalomkedvelő figyelmét megér-
demlik. Az sem kétséges, hogy a műfordítót nemes szándékok vezérelték. 
Csakhogy a modem héber költészet más nyelven való bemutatása olyan 
felelősségteljes feladat, hogy nem elég hozzá a jószándék és az igyekezet. 
Egy fordítás a befogadó nyelv irodalmának részévé kell hogy váljék, és 
ha a fordító annak nem művésze, munkája kudarcot vall. 
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ZSIGMOND ENDRE 
Tiszteletes régiség99 

Angyal Dávid: Emlékezések, Szepsi Csombor Kör, London, 1971, 171 l. 
 
Angyal Dávid önéletírása úgy bukkan föl, mint palackba rejtett üzenet, 
amelyet egykor reménytelen kéz bízott a vízre, és amelyet most – kis hí-
ján harminc év hányódása után és sokezer mérföldes távolban –, mégis 
partra vet a könyörületes jószerencse. Angyal Dávid, az érdemes történet-
író és kutató, 1943-ban, élete utolsó évében, 86 éves korában jegyezte fel 
emlékezéseit két barátjának biztatására, de a kiadás minden reménye nél-
kül. Az emlékezések szövege, pontosabban: egy gépiratos másolata Lon-
donba került Iványi-Grünwald Bélához, az ő hagyatékából (1965-ben halt 
meg) pedig a londoni Szepsi Csombor Kör tulajdonába. Most – huszon-
nyolc évvel megírása és egyben szerzőjének halála után – Czigány Lóránt 
gondozásában végül is könyv lehetett az értékes dokumentumból. Való-
ban nehéz nem idézni a régi közhelyet a könyvek rendkívüli sorsáról... 

Angyal Dávid 1857-ben született Nagyszentkunmártonban. Mint hato-
dikos gimnazista került fel Budapestre, az evangélikus gimnáziumba; 
voltaképp itt kapcsolódik be – az önképzőkörben, de azon kívül is – az 
ország szellemi életébe, amelynek aztán élete végéig érdemes és nagy-
szorgalmú munkása lesz. Itt ismerkedik meg először országos nevű tudó-
sokkal, írókkal és kutatókkal, akik közül többen hosszú évekig pályatársai 
és barátai maradnak. Magyar tanára az akkor tekintélyes, de ma már szin-
te teljesen elfelejtett költő, az Arany János nyomdokaiban járó Torkos 
László; görögre és bölcseletre Böhm Károly tanítja; az iskola német taná-
ra Heinrich Gusztáv; itt kerül kapcsolatba Lehr Alberttel, az ismert Arany 
János kutatóval; osztálytársai között van Bókay János, a későbbi neves 
gyermekgyógyász, valamint a későbbi nagy görög filológus, Ábel Jenő; 
Riedl Frigyessel az önképzőkörben ismerkedik meg. 

(Talán érdemes lenne egyszer összegyűjteni és összevetni a budapesti 
evangélikus gimnázium egykori diákjainak, Herzl Tivadarnak, Stein Au-
rélnak, Riedl Frigyesnek, Fenyő Miksának, Lukács Györgynek, Wigner 
Jenőnek, Szilárd Leónak és a többieknek emlékezéseit volt iskolájukra 
illetve tanáraikra. Eltérően ítélik meg őket – Fenyő Miksa és Riedl, akár 
csak Angyal, meghatott hálával és nagyrabecsüléssel ír Böhm Károlyról 
és Lehr Albertről – míg, például Lukács szinte sértődött haraggal emlék-

                                                           
99 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 6. számában. 
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szik vissza rájuk. De egyben mindnyájan megegyeznek: hat, hét, sőt nyolc 
évtized távolából is, jól emlékeznek tanításukra és példájukra, gondosan 
számontartva hatásukat. Úgy tűnik fel, a tanári pálya még sem olyan 
meddő és eredménytelen, mint azt néhány elkeseredett pedagógus véli.) 

A gimnáziumból az egyetemre kerülve Angyalt ismét nagy nevek vise-
lői tanítják: első magyar tanára Toldy Ferenc a „magyar 
irodalomtörténetírás atyja” (Szerb Antal szerint: nagy atyja) –, aki még 
személyesen ismerte Kisfaludy Sándort! A könyv lapjain rendre sorjáznak 
a barátok, egyetemi tanárok, pályatársak arcképei: Gyulai Pál és Péterfy 
Jenő, Thaly Kálmán és Pauler Gyula (Angyal keresztapja!) éppúgy szere-
pel, mint Beöthy Zsolt, Greguss Ágost és Szilágyi Sándor, a milléneumi 
történet szerkesztője. De egy szempillantásra I. Vilmos császár és Deák 
Ferenc, sőt – mint a szülőktől hallott rémisztő híresztelés – még a rettegett 
Rózsa Sándor arcéle is elénkvillan. A kortársak arcképeit követik a tanít-
ványokról rajzolt képek: a többi között Hóman Bálint, Klebelsberg Kunó 
és Károlyi Mihályné hallgatta Angyal előadásait az egyetemen – magán-
úton pedig Habsburg Ottó is tanítványa volt. Az emlékező kitűnő megfi-
gyelő; távolról sem kritikátlan laudator temporis acti. Barátról, ellenfélről 
hízelgéstől és ressentiment-tól egyaránt távolálló, életteljes képet fest, 
sokszor csak néhány emberi apróság feljegyzésével. A tisztelt mester: 
Gyulai Pál és a jóbarát Péterfy Jenő portréja egyszerűen feledhetetlen. 

Angyal stílusa kedvesen régies, megvesztegetően ódon; olvastán eltölt 
az „édes öröm” amelyről Révai Miklós ír a „Deáki Magyar Történetben”: 
„A tiszteletes régiség, valamint egyebekben, úgy a nyelvben is gyönyör-
ködtető. Eltelünk édes örömmel, ha a távulabb való századokból hallhat-
juk hazai nyelvünket.” Angyal ifjúkorának, a kiegyezés utáni éveknek 
szótárával és stiláris eszközeivel él, azóta azonban akkorát fordult a világ, 
hogy szemlélete, irálya ma már valóban úgy hat, mintha a „távulabb való 
századok” üzenete lenne. 

Az emlékezőnek nemcsak stílusa, hanem politikai szemlélete is kon-
zervatív, méghozzá integrálisán, minden lehető szemszögből nézve az. 
Rajongó royalista, az idősebb Andrássy Gyuláért lelkesedik, Tisza István 
tántoríthatatlan híve, és még a Horthy-korszakban is vezető legitimista. 
Merev konzervatívizmusa azonban sohasem reakciós vagy bántó: moso-
lyogva olvassuk például, hogy szemében Apponyi Albert amolyan 
borzashajú szélsőradikális felforgató – az az Apponyi, akit mi, mint az 
őskonzervatív álláspont atyamesterét, hogy ne mondjam, eleven szobrát 
ismertünk! 
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Az emlékező korának jeles tudósa volt, harminc kötet és számos, máig 
haszonnal forgatható tanulmány szerzője. De könyve nem a szaktudós 
beszámolója kutatói pályafutásáról, hanem egy sokat látott-tapasztalt, 
élesszemű, néha malíciózus, de mindig türelmes öregúr igen olvasmá-
nyos, „nyájas emlékezése”. Elismerés illeti a londoni magyarok irodalmi 
körét, hogy megmentette ezt a „palackba zárt üzenetet”. Sokszor hallunk-
olvasunk hangzatos közhelyeket az „emigráció feladatairól”: a Szepsi 
Csombor Kör, jelszavak hangoztatása helyett, példát mutatott, amikor 
közkinccsé tette a „usable past”, a tiszteletes régiség, egy eddig kallódó 
nagyszerű dokumentumát. 
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CZIGÁNY MAGDA 
Néző a képben100 
Bridget Riley kiállítása, Hayward Callery, London. 
 
Bridget Riley festményeit egy kritikusa találóan olyan tájképeknek nevez-
te, amelyek emberi figurája maga a kép előtt álló néző. Ezt a meglepő 
kijelentést a kiállítást látogatók viselkedésének megfigyelése igazolni 
látszik. A látogató tétován megáll a terem közepén, habozva körültekint, 
hirtelen kiválaszt egy képet és határozottan elindul feléje. Határozottan, 
mint aki hódítani indul, a képet megnézni, megérteni és ezzel birtokába 
venni. A lendület azonban váratlanul megtörik, a néző megtorpan, szeme 
kitágul és arcán mosolyba vagy rémületbe torzuló csodálkozás jelenik 
meg, mintha a kép bűvkörébe érve megadta volna magát. A néző már a 
képhez tartozik. Lassú és óvatos közeledő-távolodó helyzetváltoztatása, 
szinte rituális táncnak tűnő mozdulatai, már csak a figura beilleszkedése 
abba a láthatatlan tájképbe, amelyet Bridget Riley a néző és a festmény 
között teremt. 

A némajátéknak is beillő viselkedést a festmények optikai hatása ma-
gyarázza. A közeledő néző és a kép között hirtelen létrejön egy sajátos 
viszony, a mozdulatlannak tudott kép váratlanul hullámozni, remegni 
vagy vibrálni kezd, mozgásban lévőnek tetszik. Az utóbbi évtized „op 
art” műveinek ezt az illuzórikus mozgásjelenségét már megszoktuk. De 
Riley festményei az optikai illúziót a szokottnál jóval nagyobb intenzitás-
sal közvetítik, a nézőt szinte mellbevágják és megállásra kényszerítik. Az 
első, felületes benyomás ezért Riley festményeinek agresszív jellege. Az 
optikai illúzió váratlan ereje az edzett szemet is hunyorgásra készteti, szé-
dülést okoz, sőt, ha a néző átengedi magát a képből kisugárzó vizuális 
ingereknek, az egyensúly elvesztését is okozhatja. 

Az optikai sokkot azonban nyomban követi az intellektuális reakció: a 
kép tüzetes megvizsgálása és elemzése. Mi az illúziókeltés mechanizmu-
sa? A legtöbb festmény, bár maximális optikai hatása egyetlen nézőpontra 
összpontosul, csak egészen közelről látható statikus állapotban. Így vi-
szont csak részletei tanulmányozhatók a képfelületek nagy méretei miatt. 
A kiállítás érdeme, hogy a festő szerkesztési elvei mégis érthetővé válnak, 
mert a nagy tablók szomszédságában megtalálhatók a vázlatok, részletki-

                                                           
100 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 6. számában. 
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dolgozások és műhelytanulmányok, sokszor a festő lapszéli jegyzeteivel 
együtt. 

Riley alapeleme a vonal, amihez közel tíz éve ragaszkodik, attól a pil-
lanattól kezdve, hogy az absztrakt formanyelvet választotta. Vonalainak 
legegyszerűbb és talán legtöbbet alkalmazott megjelenési formája a válta-
kozó szélességű csík vagy sáv. Lehet fekete, illetve negatív párja, fehér. 
Riley mindkettőt színként használja, mert a fekete-fehér ellentétpárban 
fejeződik ki a legnagyobb drámai erővel a tonális polarizáció. Újabban 
csíkjai színesek, és sávjait színpárokból vagy hármas színcsoportokból 
állítja össze. A vonal- vezetést tekintve ezek a kompozíciók a legáttekint-
hetőbbek, mert optikai hatásuk nem mozgás, hanem színjelenségekre kor-
látozódik. A csíkok egyenesek, párhuzamos csoportjaik vízszintesen vagy 
függőlegesen szelik át a fehér vásznat. Néha két-két csoport a vászon fel-
ső peremén egymáshoz közelít, de egymást nem metszi. Variációt a sávo-
kat képző csíkok színének váltakozása biztosít; sorrendjük megfordulhat, 
egyes színek fokozatosan eltűnhetnek és újra megjelenhetnek, sőt egyes 
sávon belül a színek egymást keresztezhetik is. 

A fekete-fehér kompozíciók sokkal tágabb teret nyújtanak a vonalszer-
kezetek változatosságának. Legkönnyebben identifikálható a csalókán 
egyszerűnek tetsző hullámvonal. Ez a hatvanas évek közepén festett fali-
képek legjellegzetesebb motívuma. Riley néha úgy használja, mint kes-
keny csíkok szigorúan párhuzamos rendszerét, amelynek hullámzása a 
vászon egész felületét beborítja. Ilyen képe a Hullámtaréj, az Esés vagy a 
Név nélkül. Máskor szélesebb, sokszor árnyalt hullámvonalak bonyolul-
tabb szerkezetű megoldásait keresi. A Sodrás vagy a Megállítás párhu-
zamos térközeinek lassú elcsúszása ellentétes irányú hullámzás benyomá-
sát kelti. Végül a szélesedő, mintegy kibomló, szétterülő hullámrendszer 
egyetlen pontból is kiindulhat, illetve egy pontba sűrűsödhet össze, mint 
Befogadás című festményén. 

Közvetlenül a vonalra épülő szerkezetek közé sorolhatók a folytonosan 
megtörő, majd ellenkező irányban továbbhaladó vonalak szövésmintára 
emlékeztető kompozíciói is, mint a Ragyogás, a Leereszkedés és a nevé-
ben is kifejező Vetélő is, bár a vonalak irányát másodlagos hullámsávok 
szabályozzák és gyakran el is rejtik, valamint azok a képek is, amelyeken 
a párhuzamos távolságközöket a rajtuk átlósan áthaladó feketék részben 
elnyelik. 

Riley kritikusai másirányú és független kísérletezési területnek tekintik 
a festőnek azokat a vásznait, amelyeknek alapeleme nem a vonal, hanem 
a kör, az ovális, ritkábban a háromszög vagy a négyzet. Kétségtelen, hogy 
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ezek az elemek nyugalmi helyzetben, amikor a kép felszínét minta módjá-
ra beborítják, nem vonalak, hanem síkok látszatát keltik. De nyugalmi 
helyzet Riley-nél alig található. A mintát éppencsak érzékelteti és máris 
összenyomja, préseli, elcsavarja és eltereli. A Szakadás című festményén 
a fekete körök vízszintes átmérője rohamosan csökken és azok pár lépé-
sen belül vonallá keskenyedő oválissá zsugorodnak. Egyidejűleg a körök 
közti fehér űr is fokozatosan eltűnik. A keletkező optikai illúzió első pil-
lantásra meghajlított síkok képét idézi, de tüzetesebb vizsgálat után a kö-
rök kezdetben szabályos átlókat jelző soraiból elgörbült vonalak tűnnek 
elő, amelyek megcsavarodva a kép közepén eltűnnek vagy ellenkező irá-
nyú hullámvonalba olvadva a kép túlsó széle felé haladnak. A nem vona-
lakból felépülő, de a végső elemzésben mégis vonalakat eredményező 
festmények között különösen bonyolult hatásúak, amelyeknek alapeleme 
a háromszög, mert a háromszögek elfordításának, megnyújtásának lehető-
sége szinte kimeríthetetlen. A keletkező hullámvonalak sűrűsödését, meg-
fordulását és ellenkező irányú játékát a tónushatások még jobban kiemel-
hetik. A Fordulat című festményben például a háromszögek enyhe hul-
lámzását kavargássá fokozzák, hogy végül hirtelen elhalványuló, szinte 
árnyékká szürkülő kifutással az egyensúlyt helyrebillentsék. 

Riley a vonalat mozgást, irányt érzékeltető természete miatt választot-
ta, bár képeinek vibráló hatásához ez a mozgás csak katalizátorként járul 
hozzá. A vonalak mozgáspályáját ugyanis lemérhetjük, mert a képen ma-
teriálisán jelen vannak, nem úgy, mint az illúzió, amelyet kiváltanak, de 
amelyik a kép felszínén nem létezik. A mozgás iránya Riley-nél ritkán 
egyszerű és egyértelmű. Ha mégis az, úgy a mozgás vonalán kívül álló 
tényezők határozzák meg. A Ragyogás nagy chevron spirálisa a kör köze-
pe felé halad, hogy a minduntalan megtörő fekete vonalak végül is enge-
delmeskedve a központi fehér folt vonzásának, megsemmisülve eltűnje-
nek benne. A Mozgás négyzetekben balról-jobbra tartó iránya pszicholó-
giai: a feszültség felépítése lassúbb, a négyzetek összepréselése fokozato-
sabb tempót követel, mint a robbanást követő visszatérés az eredeti nyu-
galmi állapothoz. Az Esés gravitációs mozgásirányát a címen kívül is 
ösztönös természeti asszociációk határozzák meg. 

De a Megállítás szögben összefutó és egymást kioltó hullámainak 
megfejtéséhez már csak a festmény címe adja meg a kulcsot, mert a hul-
lámok találkozását távolodásnak is érezhetnénk, partok felé tartó hullá-
moknak, amelyeket egy már eltűnt hajó húz maga után. Ugyanígy, fordít-
va is értelmezhetnénk a Leereszkedés ékbetört létrafokait is, mert a szem 
egyforma könnyedséggel szaladhat felfelé is rajtuk. Ez a relativitás a leg-
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jellemzőbb Riley képeinek mozgásvonalára; az irány tetszés szerint meg-
választható vagy megfordítható. A Hullámtaréjról nem tudjuk, milyen 
irányba fordul át, a Sodrásról, hogy merre tart. A Vetélő meg is nevezi ezt 
az ide-oda dobáló mozdulatot, éppenúgy, mint a Hős alcíme is: emelke-
dő/süllyedő. 

Egyik legösszetettebb festményén, a Tagadáson a fénylő oválisok 
többszörösen fordulnak meg tengelyük körül, belevesznek a kép közepét 
borító áttetsző szürke füstbe, kékesszürkévé hűl melegrózsaszín tónusuk, 
szétzilálódnak és újrarendeződnek, mintha a többszörösen ellentétes moz-
gásban, a színek és árnyalatok kontrasztjában egyszerre több szinten egy 
alapvető ellentét jelentkezne. Ez az ellentét Riley vizsgálódásainak kiin-
dulópontja. Minden egyes festménye ellentétes erők harcát fejezi ki: a 
fekete és a fehér, a kör és a négyzet, a távolodás és közeledés, a statikus 
és dinamikus, a lassú és a gyors vagy hideg és meleg antagonisztikus erő-
inek vizuálisan rögzített drámáit. Riley módszere az alapellentétek maxi-
mális fokozása. Már motívumainak megválasztását is a bennük rejlő el-
lentétek döntik el. A motívumok ismétlése és a sorozatok felépítése ennek 
az ellentétnek rendszerbe foglalt kifejezése. Lehet szabályosan váltakozó 
fekete és fehér kocka, láthatatlan rácsba zárt kör vagy korong vagy ismét-
lődő hullámvonal. Az ellentétes erők egyensúlyának felborulása azonban 
kezdettől fogva kísért: egy finom, először alig érzékelhető változás, elto-
lódás, a formák vagy színek közeledése, illetve távolodása. A fekete 
négyzet kiszorítja a fehéret, a csíkok elkeskenyednek, a sötét tónusok leg-
kisebb fakulása is már azt az utat sejteti, amelynek végén a szürkék szám-
talan árnyalatán át a fehérhez érünk, vagy a hullámtaréjok és hullámvöl-
gyek egyre vadabb iramban váltják egymást. 

Riley ezt az időbe transzponált mozgást nevezi tempónak. Tanulmá-
nyaiban az ellentétpárok sokszor különböző tempóban haladnak. Lassú 
mozgást jelöl a „hetes” és ha „hatossal” párosítja, a változás nem szembe-
tűnő. De ha a „hetest” közvetlenül egy „hármas” követi, például egy hul-
lám megszerkesztésénél, a vizuális ugrás túl erős és drámai. Riley fest-
ményeit az alapmotívumok ellentétein kívül a mozgás tempója határozza 
meg. 

Az egyre jobban felgyorsuló mozgás egy pontban, vagy egy erővonal 
mentén kulminál. Közelről tekintve itt csap át egyik forma a másikba, itt 
tűnik el vagy itt fordul ellenkező irányba. A drámai feszültség itt robban 
ki. Ez az energia kisülés hozza létre a vizuális élményt is, amely mint 
illuzórikus mozgás, vibrálás vagy szín- és fénytünemény jelentkezik, 
mintha a festmény felszínéről váratlanul megmagyarázhatatlan erők sza-
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badulnának fel. Ez az optikai happening hivatott a vizuális érzékelés új 
dimenziói előtt megnyitni szemünket. Riley festményei ezt az új élményt, 
kitágított érzékelést villanásszerűen és tömény formában szolgáltatják. 

Riley élményforrásainak megkereséséhez azonban korai képei világá-
nak ismerete és a festő nyilatkozatainak figyelembevétele is szükséges. 
Mindkettő a természet közvetlen megfigyelésének irányába mutat. Riley 
az ötvenes évek végéig tájképeket festett. Stílusa Seurat-ra emlékeztetett, 
a festékfoltokat az intellektuális szerkesztés makacsságával csoportosítot-
ta fák, falak, háztetők, utak és mezők sziluettjévé. A fény érdekelte, amint 
az millió tűszúrással a tárgyak felszínébe fúródik, vagy a délfrancia táj 
felett a forró nyári levegő remegése, amikor a levegő szinte láthatóvá lesz. 
Képein is ezt festette meg: az ég koncentrált kékje elaprózódó pontok 
alakjában mint áttetsző fátyol borul a tájra. Megragadta a járdát borító 
vékony vízréteg felszínén az esőcseppek körkörös és az útburkoló kövek 
néha-néha előbukkanó négyzetes mintájának összjátéka, éppenúgy mint 
Pisa fekete-fehér épületei. Ezek a témák ugyanazok, mint amelyek abszt-
rakt képein is jelentkeznek: optikai jelenségek, ellentétek, váltakozó min-
ták, mozgás és átalakulás. A modern mesterek műveiben is ezek kötik le: 
Van Gogh színeinek vibrálása, Mondriaanban az ellentétek kiélezett fe-
szültsége és a futuristáknak a mozgást festői eszközökkel érzékeltető kí-
sérletei. 

Nincs jogunk kételkedni abban, hogy Bridget Riley művészetének for-
rása valóban a természet megfigyelése és festményei a benyomások és 
tapasztalatok elvonatkoztatott összegezése azzal a célzattal, hogy a termé-
szet rejtett vagy ritkán érzékelhető fényjátékait átszűrve és felerősítve a 
néző felé közvetítse. A természeti tünemények és Riley festményeinek 
koncentrált vizuális hatása között azonban olyan nagy a távolság, hogy 
művészetében a valóságos táj nem érezhető, még azokban a legtöbbször 
félrevezető asszociációkban sem, amelyek segítségével a néző absztrakt 
képeket természeti képekhez viszonyítva kísérel megközelíteni. Ez termé-
szetesen semmit sem von le a festő teljesítményéből vagy művészete ér-
tékéből. Csak a természet megfigyelése és Riley látástágító optikai illúzi-
ói közé az egyenlőségjel helyére az intellektuális kísérletezést és kutatást 
kell beiktatni, amit a művészetét magyarázó kritikusok lekezelő módon a 
Vasarely-felé bauhausi, azaz konstruktivista és tudományos módszernek 
titulálnak. Lehet, hogy Riley a vízkarikáktól és a kövezetkockáktól jut el a 
vizuális energiarobbanásig, míg Vasarely a körtől és a négyzettől. Mód-
szerük azonban az analízis és szintézis fokán azonosul. Céljukat tekintve 
útjuk ismét szétválhat: Vasarely városképeket tervez és játékos új koz-
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moszt, Riley faliképeket fest. Absztrakt tájképeket. De ebbe a tájképbe 
egyelőre csak vonakodva és rövid időre illeszkedik bele figurája, a néző. 

 
 



 

395 

GÖMÖRI GYÖRGY 
Robbanó világ, lázadó költészet101 

András Sándor: Rohanó oázis, Szepsi Csombor Kör, London 1970, 112 
lap. 
 
Kezdjük egy irodalomszociológiai ténymegállapítással: az első kötet álta-
lában többet jelent a külföldön élő magyar költőnek, mint hazai pályatár-
sának. Az otthoniak első kötetei inkább csak önálló szárnypróbálgatások, 
mint egy érett költői egyéniség jelentkezései (tisztelet a kevés kivételnek, 
a Tandori- vagy Marsall-méretű költőknek), míg az emigráció mostoha 
kiadási körülményei arra szokták kényszeríteni a kinn induló költőt, hogy 
várjon az önálló gyűjteménnyel, amíg első költői szüretének mustja ki-
forr. Ez történt András Sándor (polgári nevén Sándor András) esetében is. 
Első kötete, a Rohanó oázis, bizonyos értelemben álbemutatkozás, hiszen 
András már két emigráns versantológiában (Kilenc költő, Új égtájak) is 
szerepelt, nem is kevés verssel; ugyanakkor alaposan válogatott kötete 
sok újat hoz azoknak is, akik ismerték, s nyomon követték eddigi mun-
kásságát. Formai szempontból kiforrott kötet a Rohanó oázis; tartalmilag, 
úgy érezzük, költőjének világképe a permanens változás, forrongás, ala-
kulás állapotában van – talán a többi közt ez is teszi rokonszenvessé köl-
tészetét. 

Ötvenhat óta él külföldön, Oxfordban, majd Amerikában. „Meghirde-
tem az új romantikát!” írta huszonegynéhány éves fejjel, még az ötvenha-
tos élmények forróságától hevülten, de már a Kilenc költő-ben közölt ver-
sei a korábbi romantikus életérzés válságáról, a valóság könyörtelen kor-
rekciójának felismeréséről, s az ebből következő „kijózanodás” drámai, 
vagy ironikus megéléséről vallanak. Ekkoriban, mint sokan mások, még 
csodára vár, hiszi, hogy a megrepedt világot, a meghasadt ént csak a cso-
da foltozhatja össze (Mesébe torzultan, Csodaváró); a csoda azonban 
elmarad, helyette a költő tanul meg idegenben élni és gondolkozni, a 
mindennapok gyakorlatában megismerve az emigráns lét dialektikáját. 

András lírájában végletek ütköznek, csapnak össze, a pozitív és a nega-
tív drót összeér és szikrázva kisül, a tézis általában az antitézissel súlyos-
bítva jelenik meg és a vers lebegve oszcillál a paradoxon és egy elképzelt 
szintézis lehetőségei között. A dialektikus és ugyanakkor magasabb szintű 
általánosításra törő gondolkodás alighanem veleszületett képessége. Mi-

                                                           
101 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 6. számában. 
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vel azonban nemcsak elképzeli és átgondolja, hanem éli is konfliktusait, 
rövidebb versei gyakran magát az elektromos kisülést, az ütközés és szét-
hullás pillanatát ragadják meg. A „robbanás” András igen gyakori motí-
vumai közé tartozik: 

„Mitől legyek nyugodt hiszen  
kutatom (már lerogyna más)  
hogy' kéne élni s minden órám  
egy kísérleti robbanás." 
(XLI) 

Másutt ezt írja: „szilánkokban akár a bomba / a robbanás egyetlen pil-
lanatában / széthullás előtt és egy darab után / lebegek hónapok óta” 
(XX). Keményebben: „és bombák repedni készített / bőre alól az igazság 
villan” (LXVI). Filozófiai meghatározásba foglalva: „mozog az anyag 
benne az idő / osztódik robban.” (XIII). A robbanást mintegy kiegészíti 
egy másik, ugyancsak gyakori cselekvés, a zuhanás. Az élő szubjektum a 
változást mozgásban érzékeli, cselekvésekben „robban”, időskálán „zu-
han”, körülötte az anyag zuhog, hullámzik, dagad és apad. Szövegei di-
namikát szuggerálnak, versei (különösen a korábbiak) az „ébredő energi-
ák, összegyűlt mozdulatok” kifejezési, kitörési lehetőségét keresik. Nyil-
vánvaló azonban, hogy a fizikai létezés dinamikája rendszerint csak vá-
lasz a külvilág szüntelen megújuló ingereire. És András, akinek korábbi 
verseiben még a szabólőrinci lírára emlékeztető, megfeledkezett 
szenzualitással találkoztunk, most már tudja: az anyag nem boldog. „Kín-
zott anyag”-ról ír, s hozzáteszi: „és érzem láthatatlan taposnak rajtam” 
(X), egy másik versében a test – börtön, az „őskori furcsa szörny a kín a 
test” kezdetűben pedig a test mélyéről fakadó kínokat növeli ember- felet-
ti, apokaliptikus méretűvé. Mivel a test: anyag, de nem autonóm, nem 
öntudatlan, hanem az elme fennhatóságának és a lélek váratlan kívánsága-
inak alávetett anyag, a test csak eksztázisban, vagy „testetlen” lebegésben 
lehet boldog. 

Ha tehát az élet alapüteme András lírájában a „robbanás”, a boldogság 
jelképe a „lebegés”. Legsikerültebb versei közé tartoznak azok, amelyek-
ben erről az állapotról vall, akár szkeptikus-lemondó hangon, akár átszel-
lemült nosztalgiával: 

„kövek külön kövek  
álmuk fehérlő izzás  
vörös föveny sivatagáról  
emelkedni melegben papirszeletekként  
és kéklő hegyek hűvösében  
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lebegni lángok hegycsúcsai fölött" 
(IV) 

Bár versépítő eszközei között gyakran szerepelnek a természetből köl-
csönzött képek, vagy természeti metaforák, nem kétséges, hogy András 
számára a mindenség központja sohasem a táj, vagy annak egy részlete, 
objektuma, hanem mindig az egyes ember. Másszóval a költő-én. Ez 
nemcsak az első személyben írt versek gyakoriságából, hanem abból is 
látszik, hogyan rendel alá a költő természeti hasonlatokat érzései, vagy 
lelkiállapota kifejezésének (mint itt: „keserűségem kopárra tisztult / fája 
feketén görcsösül / a könyörtelenség szikrázó hómezején”). A kövek, a 
falevél, vagy a hulló gyümölcs mind a költői én objektivizációi, ezek se-
gítségével fogalmazódnak meg képileg bizonyos felismert evidenciák. 
Szimbolizmus ez, de András túlmegy a szimbolistákon költői technikájá-
ban, s abban, hogy igyekszik eltüntetni a távolságot alany és tárgy, jelen 
és múlt között, tudatosan összemossa a személy és a tárgyi világ körvona-
lait. Ami nyelvtanilag talán „helytelen”, de költőileg helyeselhető, vagy 
legalábbis elfogadható eredményekre vezet: „Senkiségem gyűlik: pocso-
lya, / amelybe a világ szüntelen / fájáról napokkal csöppenek” (XVII); 
vagy „egy farönk úszik a folyón / és önmagában lassú végzet / egykor 
körötte állok” (XXIII). A versbontásban ennél messzebbre András aligha 
megy el: erős gondolati fegyelme visszatartja az extrém szürrealizmus híg 
halandzsájától. 

András első verseskötetének darabjait számozza, nem címezi, feltehe-
tőleg így próbálván a gyűjtemény egységét (és a versek rendjének felcse-
rélhetőségét?) hangsúlyozni. A kötet belső felosztása mégis tematikai 
alapon történt. A három rész közül az első (tétova világ) a leghomogé-
nebb, az utolsó (rohanó oázis) a legvegyesebb; a kettő között csoportosí-
tott verseket (önmagukat fújó harsonák alatt) látjuk tematikailag a legösz-
szefüggőbbeknek. Ebben a részben a biológiai én átadja a helyet a társa-
dalmi énnek, s ez módot ad arra, hogy megismerjük András véleményét 
nem magáról a Létről, csupán annak sokféleképp determinált huszadik 
századi változatáról. Tisztán „politikai” verset itt nem találunk (a gyász-
mise a hattyú-utcai kocsmában is túlnő a fennjelzett műfaj szűkös kerete-
in, mert nemcsak az egyszeri tett, a politikai gyilkosság szörnyűsége, ha-
nem az egész történelem ringyósága ellen emel szót), s, ha András egyes 
verseinek politikai töltete, vagy kicsengése van, az nem a költő ilyen-
vagy-olyanoldali nézeteiből, hanem abból adódik, hogy bizonyos, a poli-
tikai erkölcsöt semmibevevő nagyhatalmi tettek őt emberségében sértik. 
András nem az ideált, a tisztességet kéri számon a politikától. Igen jel-
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lemző és sikerült verse az asak beadványa az ensz-hez (XXXVIII), 
amelyben az ASAK, (András Sándor Autonóm Köztársaság), kéri felvé-
telét az Egyesült Nemzetek Szövetségébe: „mint tömegbázis és ember / 
vagyis a nagyok közt is legnagyobb hatalom.” Az ötlet maga meghökken-
tő és mulatságos, de csak közvetíti a vers lényeges mondanivalóját –, azt 
az elkeseredést és dühöt, amit alighanem mindnyájan éreztünk már egy-
szer vagy többször életünkben –, tehetetlenségünk dühét azon, hogy eb-
ben az atommeghajtásos korban az államférfiak és a tábornokok volta-
képpen rendelkeznek sorsunkkal, életünkkel. Ez a vers az illúziókkal le-
számolt ember függetlenségi nyilatkozata. (Kár, hogy András megváltoz-
tatta a vers eredeti befejezését; a Kilenc költőben közölt változathoz ké-
pest az új változat talán pontosabb, de körülményesebb is, mert az élethez 
való jog helyett a keresés és tévedés jogát követeli, s így akarva-
akaratlanul gyengíti a csattanót.) 

Szerelmes verset régebben is írt András, de a korábbi versekben a 
szenzualitás (kevés kivétellel) még elnyomta a szerelmet. A Rohanó oázis 
néhány szép darabja most arról győz meg, hogy az idegenben magyarul 
író költőnek a szerelem épp olyan létszükséglete, mint az anyanyelvén 
való beszéd, s hogy mindkettő egy beszűkült életforma alól való felszaba-
dulás eszköze. 

„Mióta ismerlek van kihez szólnom / van kivel / és ujjongva nyelve 
támad / minden izemnek / és lelkendezve mondja / a hosszú némaság te-
lében / álmodott élmények / fantasztikus növényeit...” (LXV). Másutt 
hagyományosabb, s talán kevésbé eredeti módon mondja el András érzé-
seit, de minden ilyen témájú versén átsugárzik a sokáig nélkülözött szere-
lem váratlan öröme és derűje, amely mintegy szigetet alkot a szakadatla-
nul hullámzó-torlódó-zuhogó világ tengerében. 

Említettük már Andrásnak azt az igényét, hogy líráját összefüggő 
egészként, s ne részeire bontva lássuk. S gondolatilag a kötet többé-
kevésbé koherens is, ám nem az a költői kifejezésmód szintjén. Míg a 
legjobb versekben természetes képekben és pontos metaforákban ölt for-
mát a gondolat, s az egész verset „klasszicizálja” az andrási szabadvers 
fegyelmezett lejtése, pátosztól fűtött belső ritmusa, máskor a vers kissé 
papirosízű, kigondolt marad, nem kel szárnyra, s nem is gyönyörködtet 
kifejezésének magvasságával. Nem a vers hölderlini röptét kérjük számon 
Andrástól (bár helyenként erre is képes), hanem a szikrát, amely megele-
veníti a szavak agyagából gyúrt sorokat. Ha eltekintünk a megformálás 
alkalmi sutaságától („Humor a mást elfogadni szeretni” 85. 1.), András 
Sándor líráját két főbb veszély fenyegeti: a gondolatkifejtés kedvéért való 
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elprózaisodás (példa erre a kötet LI. számú darabja) és a lírai sűrítés kísér-
leteiből következő elhermetizálódás. Ez az utóbbi teszi a kötet leghosz-
szabb versét (LXVI: rohanó oázis) egyes részleteinek és metaforáinak 
élvezhetősége ellenére lényegében érthetetlenné. Milyen oázisról van szó 
és mért rohan? ez többszöri olvasásra sem derül ki a talán túl ambiciózus, 
de meglehetősen elkonspirált versből. A változás dialektikáját, a lét el-
lenmondásosságát más, rövidebb verseiben András sokkal pontosabban és 
gazdaságosabban tudja érzékeltetni. Ugyanakkor kötetéből kihagyott egy 
hosszabb verset (Vizek partján), amely jobb és érdekesebb a rohanó oá-
zisnál. Egészében véve azonban első versgyűjteménye figyelemreméltó 
teljesítmény: új hang az övé a diaszpóra költészetének mind gazdagabb 
kórusában, olyan hang, amelyre a jövőben is érdemes figyelni. 
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KOVÁCS IMRE 
Félévszázad Magyarországért és Európáért102 

Auer Pál: Félévszázad – események, emberek, Occidental Press, Wa-
shington, D. C. 1971, 443 lap. 
 
Vannak emberek, akiket közösségük (nép, nemzet, ország) nem értékel; 
tapintatosabban: nem ismer annyira, mint a nemzetközi elit, amelyhez 
tartoznak. Auer Pál ezt a ritka típust képviseli. Harmincötévé ismerem, de 
be kell vallanom, engem is meglepetésként ért a washingtoni Occidental 
Press kiadásában megjelent Félévszázad című könyve, mert abból egy 
egészen más ember portréja rajzolódik ki, mint akivel én elég rendszere-
sen érintkeztem. Auer Pál úgy állt előttem, mint egy rendkívül kedves, 
udvarias, tapintatos, jóhumorú, szellemes, okosan kiértékelő és érvelő 
úriember (a szó gentleman értelmében), a könyve végén viszont egy nem-
zetközi tekintély előtt kellett meghajtanom a fejem, akinek jellemvonásai 
olvasás közben mind élesebbé váltak. 

A Párizsban véglegesen letelepedett, 86 éves Auer Pál 443 oldalas 
könyvét nem tartja önéletrajznak, sem történelmi vagy szépirodalmi mű-
nek, holott mindegyik műfajból van benne valami –, valójában egy ne-
mes, gazdag élet számadása. 

Auer Pál foglalkozása szerint ügyvéd lenne, hovatartózandóságát ille-
tően magyar, hivatása a diplomácia; elkötelezettségében, magatartásában 
világpolgár, sorsa sorozatos, tragikus megnemértés. Nagy eszmék lelkesí-
tették és vezérelték mindig, szűk soviniszta érzelmek nem befolyásolták, 
eltéríteni sem tudták attól, hogy a nemzetközi kapcsolatokban az emberi-
esség és igazságosság érvényesülését keresse és támogassa. Sikerekben és 
csalódásokban teljes pályafutása során azonban egy pillanatra sem feled-
kezett meg arról, hogy egy baljóslatú nép fia, melyet úgy kell szolgálnia, 
ahogy érdekei parancsolják, a lehetőségek megengedik. 

Könyve címéül választott Félévszázad az első világháború végétől a 
hatvanas évek végéig húzódik, s ki tagadná, hogy ez volt az emberiség 
modern történetének legizgalmasabb, legdrámaibb és legbrutálisabb sza-
kasza. Auer Pál 1918-ban, mint az osztrák-magyar monarchia hadsereg-
ének tartalékos főhadnagya leszerelt és egyszerre a lázas, indulatos, szen-
vedélyes forrongásban találja magát, mely szétvetette a Habsburg-
birodalom kereteit és egy sor népet elindított új rendeltetése útján. Cse-

                                                           
102 Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 6. számában. 
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hek, szlovákok, románok, szerbek, horvátok és szlovének elérkezettnek 
látták az időt a cselekvésre, saját államiságuk megteremtésére, régen dé-
delgetett nacionalista álmaik megvalósítására. Auer Pál rögzíti az esemé-
nyeket, ugyanakkor kiemeli szerepét, mely mértékletességre és a nemzet-
közi fejlemények helyes kiértékelésére irányult. Pontosan értette Wilson 
amerikai elnök 14 pontját; tudta, hogy az önrendelkezési jog biztosítása a 
Dunavölgye radikális átszabásához vezet; félt, aggódott, hogy a magyar 
nem találja majd helyét az új rendben, virtuskodásával vagy hirtelen letö-
résével még azoktól a lehetőségektől is megfosztja magát, melyek megil-
letnék. Auer úgy látja, a legszerencsésebb megoldás az lett volna, ha a 
magyarság Károlyi Mihály mögé sorakozik fel egységesen, ahelyett, hogy 
utat enged Kun Béla proletárdiktatúrájának. A 133 napos rémuralomért 
nagy árat fizetett az ország, területileg megnyomorították; hárommillió 
magyar nem gyakorolhatta önrendelkezési jogát, kérdezése, beleegyezése 
nélkül az utódállamok nyers indulatai közé került. A proletárdiktatúrát 
Auer Bécsben vészelte át, amikor visszatérhetett Budapestre, ügyvédi 
irodát nyitott és elsősorban nemzetközi vonatkozású ügyekkel foglalko-
zott. Mint a trianoni határmegállapító bizottság jogi szakértője, érvelésé-
vel elérte, hogy a magyar-csehszlovák határt Somosújfalu térségében Ma-
gyarország javára módosították. 

A könyv egyik legérdekesebb fejezete a frankhamisítási pert tárgyalja, 
melyben Auer Pál döntő szerepet játszott. A franciák az első világháború 
után, a huszas évek legelején komolyan fontolgatták, hogy Magyarorszá-
got teszik meg dunavölgyi gazdasági érdekeltségeik központjává, a terv 
az akkori magyar politikusokat alaposan felizgatta, lelkesedtek érte, azt 
hitték, a francia-magyar gazdasági együttműködés politikailag is hasznos 
lesz, elősegíti a trianoni békeszerződés általánosan követelt revízióját. A 
franciák később meggondolták magukat, elejtették magyarvonatkozású 
terveiket, s néhány magyar szuperpatrióta azzal akart bosszútállni, hogy 
1925-ben frankot hamisított, magas címletekben és nagy tételekben. Nai-
van azt remélték, hogy aláássák a francia gazdasági életet, válságba dön-
tik Európa vezető nagyhatalmát. 

A francia kormány az előtte nagy tekintélynek örvendő Auer Pált kérte 
fel képviseletére, aki azt elfogadta: jogi szaknyelven ő lett a megindított 
per főmagánvádlója. Rendkívül kényes, drámai helyzet állott elő: egy 
magyar ügyvéd képviseli a francia kormányt egy olyan bűnügyben, me-
lyet a vádlottak, köztük magasrangú államhivatalnokok, hazafiasságból 
követtek el, s a hamis bankjegyeket az állami térképészeti intézetben 
nyomták. A szenvedélyeket a nacionalizmus sablonos retorikája felszítot-
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ta, a vád magyar képviselete még a jobbérzésű magyaroknak is fájt, Auer 
azonban fölényesen látta el feladatát: egy pillanatra sem tévesztette szem 
elől Franciaország tekintélyét, ugyanakkor el akarta kerülni Magyaror-
szág megaláztatását. A per magyarságát és európaiságát tette próbára, az 
enyhe ítéletek megértését és nagyvonalúságát bizonyították: a szerencsét-
lenséget nem akarta nemzeti elkeseredéssel, amiből különben is bőven 
kijutott a magyarságnak, tetézni. 

A frankhamisítási per európai szenzáció volt, a lapok első oldalán sze-
repelt, Auer nevét az egész kontinens megismerte. A per befejezése után a 
nemzetközi kérdésekre irányította figyelmét. Nemzetközi összejövetelt, 
megmegbeszélést, konferenciát nélküle nem lehetett elképzelni, a meghí-
vás személyének szólt, hivatala nem volt, de éppen ez bizonyítja tekinté-
lyét, elismerését. Két kérdés foglalkoztatta: a Népszövetség reformja és 
Európa egysége, melyekről a kor szinte minden közszereplőjével levele-
zett, tárgyalt, szótváltott. A legfontosabb európai lapokban fejtette ki vé-
leményét, ismertette nézeteit, elképzeléseit a kontinens szerepéről, kérdé-
seiről, azok megoldásáról. Sikereiről a magyar közvélemény alig tudott, a 
beavatottak és a tájékozottak annál nagyobb elismeréssel, büszkeséggel és 
helyesléssel kísérték nemzetközi tevékenységét. 

A második világháború alatt intette a Horthy-rendszert, hogy tartóz-
kodjék a meggondolatlanságoktól; óvta az országot, távol akarta tartani a 
nemzetet a veszélyes elkötelezettségektől. Megint csak tájékozottan, az 
események pontos kiértékelésével vázolta a lehetőségeket, s megintcsak 
neki lett igaza és a magyarságnak megintcsak nagy árat kellett fizetnie. A 
háború után, mint a független kisgazdapárt tagja, alkalma volt a közélet-
ben részt venni. Megválasztották képviselőnek, a parlament külügyi bi-
zottságának ő lett az elnöke: ebben a minőségében valamint a párizsi bé-
kedelegáció tagjaként tapasztalnia kellett, hogy az oroszok mást értenek 
bizonyos fogalmak alatt elméletileg és egészen mást gyakorlatilag. Hiába 
érvelt a jogos magyar törekvésekért, az etnikai elv érvényesítéséért, a ma-
gyarság ellen dolgozó érdekek erősebbnek bizonyultak. 

Ami Auemek maradt, az hazája szolgálata volt egy olyan diplomáciai 
poszton, ahonnét a magyarok elkeseredettségükben vagy optimizmusuk-
ban makacsul, kitartóan (és naivan, persze) mindig a legtöbbet reméltek: 
követ lett Párizsban. Nem sokáig, csak egy évig. A kommunisták 1947 
nyarán átvették a hatalmat, Auer Pál leköszönt, példamutatóan tiszta 
múltjával nem vállalhatta annak a rendszernek a képviseletét, mely lábbal 
taposta a szabadságjogokat. A hontalanságot választotta. Azóta azzal az 
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intellektuális fölénnyel, energiával, meggyőződéssel tevékenykedik to-
vább, amely egész életét jellemezte. 
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BOÓRJÁNOS 
Ökumenikus szövegek103 

 
Az írók és az egyházak hagyományosan közös gondja a Biblia művészi 
fordítása és a liturgikus szövegek nyelve. Német, francia és angol nyelv-
területen már esztendők óta jelennek meg irodalmi igényű, szakszerű és 
ökumenikus fordítások. Több országban sikerült az egyházaknak fő imád-
ságaik egységes szövegében is megállapodniok.104 A makacs magyar ma-
radiság azonban – amelynek gyökereit érdemes lenne egyszer tudomá-
nyosan feltárni –, e téren is gátlóan hat: világszemléletünk, egyházi éle-
tünk megújulásában, ökumenikus törekvéseinkben messze elmaradtunk a 
világtól! Otthon, részben a közéleti kereszténység múltja teszi az államha-
talom előtt gyanússá az egységtörekvéseket, külföldön pedig éppen ezek-
nek a közéleti törekvéseknek az elsekélyesedése miatt hiányzik a mozga-
tóerő. Az ökumenizmus egyetlen igazi értelme: a kommunió Krisztus 
tanításában és a diakónia az emberiség életében, mintha egyetlen magyar 
csoportban sem tudna kibontakozni. így, már a külföldi, szerény kezde-
ményezések is jelentős eseménynek számítanak. 

1964 után Észak–Amerikában evangélikus, katolikus és református 
lelkészek közül többen kaptak megbízást a keresztény egység munkálásá-
ra, hasonlóképpen Európában evangélikus és katolikus papok. Konzerva-
tív egyházképünknek megfelelően azonban az ökumenikus bizottságokba 
világi szakembereket nem kértek föl! Európában az Evangélikus ökume-
nikus Bizottság és a Katolikus ökumenikus Bizottság (tudtunkkal egyet-
len) tanácskozásán – református megfigyelő jelenlétében – 1967 vízke-
resztjén jelentős nyilatkozat született. Ebből idézzük: „Szakadásunk fáj-
dalmas jelének ismertük föl, hogy Krisztus magyar híveit még megneve-
zésük is elkülöníti egymástól: az egyik részük kereszténynek, a másik 
keresztyénnek nevezi magát. Ezzel a kettősséggel a világ összes nyelvé-
ben egyedülálló megkülönböztetés honosodott meg nálunk, amelynek 
felekezeti kiélezése az egység keresésének csak ártalmára lehet. Megálla-
pítottuk ugyanis, hogy csupán nyelvi természetű jelenséggel állunk szem-
ben. A két szó ugyanannak a bibliai szónak (christianus) megfelelő ré-
gebbi és újabb kiejtési módja – az Ap. Csel. 11, 26 szerint először 
Antiochiában nevezték így Krisztus tanítványait. Kérjük tehát híveinket, 

                                                           
103 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 1. számában. 
104 Vö. Mérleg, 1972/1. 12. 1. 
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hogy addig is, míg az egységes szóhasználat ki nem alakul, ne használják 
a két szót a felekezeti megkülönböztetés értelmében... Örömmel tapasztal-
tuk megbeszélésünkön, hogy a Miatyánk és az Apostoli Hitvallás magyar 
szövegében javarészt csak jelentéktelen, stílusbeli eltérések vannak. Ezen 
szövegek összeegyeztetése tehát könnyű feladat lenne. Szükségességét 
azért is hangsúlyozzuk, mivel a közös hit keresésének útján a közös szö-
vegben a Krisztusban gyökerező egységünk jelentős kifejezését látjuk.” 

Szélesebb körben folyik 1964 óta az ökumenikus munka az Európai 
Evangéliumi Ifjúsági Konferencia és a Katolikus Magyar Egyetemi Moz-
galom 

(Pax Romana) találkozóin: előadók, delegátusok és résztvevők cseréje, 
ökumenikus istentiszteletek és egyre inkább kibontakozó közös akciók 
révén. Ebben világiak és lelkészek (köztük az ökumenikus bizottságok 
több tagja is) egyaránt részt vesznek. Az ökumenikus istentiszteletek ter-
mészetesen újra felvetették a nyelvi egyeztetés kérdését. Ezért a Katolikus 
Magyar Egyetemi Mozgalom és az Európai Evangéliumi Ifjúsági Konfe-
rencia Szabadegyeteme (új nevén: Európai Protestáns Magyar Szabad-
egyetem) között létrejött Közös ökumenikus Titkárság az 1971 tavaszi 
sioni ökumenikus Találkozó előkészítése során újabb lépést tett alapvető 
liturgikus szövegeink egységesítése felé. Kísérletképpen jeles teológusok-
tól és íróktól kért szövegjavaslatokat. Bizonyos félreértés származott ab-
ból, hogy egyesek az ősibb és rövidebb Apostoli Hitvallás, mások a rész-
letesebb és teológiailag talán mélyebb Niceai Hitvallás magyar fordítását 
tanulmányozták a Miatyánk szövegén kívül. Ismeretes, hogy az Apostoli 
Hitvallást a protestánsok és katolikusok, a Niceait a katolikusok és orto-
doxok mondják. A hozzászólások közül csak a legépítőbbeket ismertet-
jük. 

Gánóczy Sándor (a párizsi Institut Catholique-on a dogmatika tanára, 
ismert Kálvin–kutató) részletesen kifejtette, hogy a liturgikus szövegek 
egységesítését a pluralizmus korában nem tekinti ökumenikus tanúságté-
telnek. Békés Gellért OSB (a bencések római egyetemén az ökumenikus 
teológia tanára) az Apostoli Hitvallás esetében az evangélikus szöveget, a 
Niceai Hitvallásnál pedig az új, katolikus fordítás használatát javasolja, 
mert nyelvük mai, világos és könnyen mondható. Békés Gellért a Mi-
atyánkot így fordította: 

Mi Atyánk, aki a mennyben vagy, 
szenteltessék meg a neved, 
jöjjön el a te országod, 
legyen meg a te akaratod, 
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amint a mennyben, úgy a földön is: 
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 
és bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,  
és ne vígy minket kísértésbe,  
de szabadíts meg minket a gonosztól. 
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

Cs. Szabó László a következő Miatyánk-szöveget javasolja: 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 
legyen a neved megszentelve, 
jöjjön el a te országod, 
legyen meg az akaratod, 
mint a mennyben, úgy a földön is. 
Add meg a mindennapi kenyerünket ma,  
bocsásd meg a bűneinket, 
ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek,  
és ne vígy minket kísértésbe,  
de szabadíts meg a gonosztól, 
mert mindörökké tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Ámen. 
Az ökumenikus Találkozó előkészítőinek sikerült két szövegjavaslatot 

kapniok Illyés Gyulától is, aki – mint írta – messze került a hívőktől, de 
gyermekkorára emlékezve elkészítette a következő két vázlatot: 

DICSŐSÉG . .. 
Dicsőség ott fenn az Istennek,  
békesség itt lenn az embernek,  
ha jóakaratú. 
 
Téged magasztalunk,  
téged áldunk, téged imádunk, 
Téged ünneplünk. 
Dicső voltodért neked hálálkodunk  
(Dicső voltodért hálát neked adunk) 
Úr Istenünk, ég fejedelme, 
Mindenható Isten–Atyánk. 
 
Istennek egyszülött fia, 
Jézus Krisztus, 
Úr Isten, Istennek Báránya, 
az Atyának fia, 
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ki vállalod a világ bűneit 
(ki a világot fölmented, – oldod a bűntől) 
irgalmazz nékünk. 
 
Mert csak te vagy a szent, 
 te csak az Úr, 
Te csak minden fölött a Fönség, 
Jézus Krisztus, 
Egyetemben a Szent Lélekkel,  
megdicsőülten az Atyával. 
 
Föl, föl a szívet! 
Föl, föl az Úrhoz! 
Mondjunk hálát Urunknak, Istenünknek! 
 Méltán megilleti! 
 
Általa, vele és az ő révén  
övez tisztelet és dicsőség Téged,  
mindenható Atya Úristen,  
egyetemben a Szentlélekkel 
 mindörökkön örökké. 
 
HITVALLÁS (Niceai) 
Hiszem, hogy egy az Isten,  
Mindenható Atyánk Ő,  
mennynek és földnek, 
minden látható és láthatatlan  
dolognak alkotója, 
(világra hozója) 
 
S hogy Jézus Krisztus a mi egyetlen Urunk, 
Istennek egyszülött Fia, 
Atya nemzése, mélyén az időnek, 
Istentől Isten, 
Világosságtól Világosság, 
Nemzés, nem alkotás. 
Az Atyával egylényegű,  
aki is (hát) mindent alkotott. 
Aki értünk emberekért  
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üdvösségünk okáért,  
a mennyekből leszállt. 
 
Szent Lélektől és Szűz Máriától  
megtestesülvén (testet kapott)  
ember lett. (emberré is vált) 
 
Értünk meg is feszíttetett, 
Poncius Pilátus alatt,  
megkínzatott és sírba tétetett,  
de föltámadt a harmadik napon,  
miként megíratott. 
S fölment a mennybe, 
S ott ül az Atya jobbján. 
 
És visszatér ismét dicsően  
S lesz élők és holtak bírája  
s uralma végei sosem ér. 
 
Hiszem, hogy a Szent Lélek  
igazat és életet ad: 
(uralkodik v. kormányoz)  
mert az Atyától és Fiútól származik,  
miért is az Atyával és Fiúval  
együtt imádjuk és magasztaljuk őt: 
Ő szólt a próféták szavával. 
 
Hiszem, hogy egyetlenként szent, katolikus  
s apostoli az Anyaszentegyház. 
Vallok egyszeri keresztelkedést  
a bűnök megbocsájtására. 
Várom várom a halottak föltámadását  
(Várom a holtak várt föltámadását) 
S az eljövendő örök életet. 
A sioni Ökumenikus Találkozó ökumenikus istentiszteletein Cs. Szabó 

Miatyánkját és Illyés Hitvallását imádkozták. Az összes javaslatot nagy 
érdeklődéssel megvitatták a munkacsoport megbeszélésein. Ezeknek az 
eredményeit a sioni Ökumenikus Találkozó 240 katolikus és protestáns 



 

410 

résztvevője (köztük több teológus és író) az egyhangúlag elfogadott „Nyi-
latkozatban így foglalta össze: 

„A Találkozó résztvevői kívánatosnak tartják, hogy: – Magyar ökume-
nikus Munkaközösség alakuljon. Ennek titkársága a koordinálás és a tájé-
koztatás munkáját végezze. A munkaközösség foglalkozzék továbbá kö-
zös liturgikus kérdésekkel, dolgozzon ki javaslatot egy ökumenikus isten-
tiszteleti rendre, ideértve a Miatyánk és az Apostoli Hitvallás ökumenikus 
szövegét is. Örömmel venné, ha ökumenikus bibliafordítás készülne, 
amint ez más nyelveken már meg is történt. . . 

A „keresztény” és „keresztyén” megnevezés kettőssége nem jelent tar-
talmi megkülönböztetést. Egységesen a „keresztény” megjelölés haszná-
lata mellett foglalnak állást. . . 

A magyar kultúra értékeinek ismerete és ápolása a magyarok között fo-
lyó ökumenikus munkának egyik alapvető eleme ... 

Az ökumenikus Munkaközösség keresse és mozdítsa elő a kommuni-
káció lehetőségét mindazokkal, akik között Isten igéje magyarul szólal 
meg.. 
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ZSIGMOND ENDRE 
Tanulmányok és tanulságok105 

Thomas von Tormay: Der bőse Deutsche, „Studia Hungarica”, 
Ungarisches Institut, München – v. Hase und Koehler Verlag, Mainz, 
1972, 336 lap 
László Révész: Die Liquidierung der Sozialdemokratie in Osteuropa, 
„Tatsachen und Meinungen”, Verlag SOI, Bern, é. n. (1971) 116 lap 
Johann Hunfalvy – John Paget et al: Alte Reisebilder aus dem Lande der 
siebenbürger Sachscn, Verlag Hans Menschendörfer, München, é. n. 
(1971) 89 lap + 18 metszet 
 
A Nyugat-Németországban élő Tormay Tamás a Müncheni Magyar Inté-
zet „Studia Hungarica” sorozatában megjelent „A gonosz német” című 
kötetét legjobban alcímével jellemezhetem: „A németekről alkotott kép, 
kommunista szemszögből – a magyar tömegtájékoztatási eszközök példá-
ján bemutatva.” 

Hogyan látta, illetve hogyan igyekezett láttatni a magyarországi sajtó 
és rádió 1959 és 70 között a nyugatnémeteket, milyen képet igyekezett 
róluk besujkolni olvasóiba, hallgatóiba? A szerző több mint 330 oldalas 
kötete számos adat és mintegy másfél-ezer idézet gondos csoportosításá-
val és értékelésével ad feleletet, öt budapesti napilap, két rádióállomás, 
több hetilap, valamint havi szemle német vonatkozású cikkeinek sokéves, 
módszeres vizsgálata azt mutatja: a magyarországi sajtó és rádió, tájékoz-
tatás helyett, inkább dezorientálja olvasóit, emberi arcok helyett torzké-
peket rajzol és sugalmaz a nyugatnémetekről! A nyugatnémet – csekély 
kivétellel – korlátolt, saját, egykor jelentős kultúráját sem becsülő, álde-
mokráciában élő, militarista hajlamú, félfasiszta, durva, kapzsi 
„Herrenvolk”. . . De nem is folytatom, hiszen az olvasó ismeri a céget és 
jól ismeri árúját is, amelyet oly szemellenzős makacssággal – bár, úgy 
vélem, nem sok eredménnyel – igyekszik immár két évtizede ráerősza-
kolni a húzódozó közönségre, erre az igazán „captive audience”-ra. 

Minden nép, mint minden egyén is, hajlamos arra, hogy szomszédjá-
ban, ember helyett, csak karikatúrát lásson – de a sajtó, amely az előítéle-
tek leküzdése helyett még el is mélyíti azokat, nem teljesíti egyik legfon-
tosabb feladatát. Mint a szerző megjegyzi, az utóbbi két évben, és különö-
sen Brandt kancellár új kelet–európai politikájának nyomán, a magyar 

                                                           
105 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 1. számában. 
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sajtó német–faló cikkei is kezdenek mérsékeltebb hangot megütni, a té-
nyek kezdenek beszűrődni a tudósításokba. De, sajnos még mindig mesz-
sze vagyunk attól, hogy a magyarországi rádió és sajtó valós, tárgyilagos 
képet fessen hallgatóinak és olvasóinak a németekről. Erre pedig annál is 
sürgetőbben szükség lenne, mivel a hídépítés, az emberi közeledés egyik 
legfontosabb előfeltétele éppen az, hogy mindkét fél lehető pontos infor-
mációkkal rendelkezzék a másikról. Tormay – igen dicséretesen – tartóz-
kodik minden polémiától; következtetéseit teljesen a nagyon gazdag for-
rásanyagra építi. 

Révész László berni történész a Schweizerisches Ost–Institut gondozá-
sában megjelent kis kötetében nagyon időszerű témát tárgyal: a kelet-
európai szociáldemokrata pártok 1948 után végbement likvidálását. A 
kommunista mozgalom taktikája a szociáldemokráciával szemben vi-
szonylag gyakran változik, de maga a stratégia állandó. Ahol és amikor a 
szociáldemokraták vannak uralmon, a kommunista párt szövetségre 
igyekszik lépni velük, hogy így növelhesse politikai–közéleti súlyát. Mi-
kor azonban a kommunisták ragadják magukhoz a hatalmat, nem tűrik a 
demokratikus szocializmus szószólóit: a szociáldemokrata pártokat mes-
terségesen életrehívott belső frakciók, vagy egyszerűen hatalmi eszközök 
segítségével szétverik. A kollaboráns, egykori szociáldemokrata vezető-
ket és párttagokat aztán beolvasztják mozgalmukba, a következetesen 
demokratikus szocialistákat viszont kiszorítják a közéletből, a gerince-
sebbeket és prominensebbeket pedig, többnyire, még börtönbe is vetik. A 
kelet–európai országokban: Lengyelországban, Magyarországon és Cseh-
szlovákiában lényegében azonos módszerekkel és nagyjából egyidőben 
számolta fel az uralomra került kommunista vezetőség a kezdetben „test-
véri munkáspártnak” nevezett szociáldemokrata mozgalmakat. Révész kis 
könyve három rövid, de tömör fejezetben tárgyalja a lengyel, a magyar és 
a csehszlovák szociáldemokrácia tragédiáját. A leghosszabb fejezetet az 
orosz szociáldemokraták – az úgynevezett mensevikek – szétverésének 
szenteli. Úgy érzem, hogy ezt a fejezetet, talán (több részlettel és adattal 
bővítve) külön kötetben kellett volna közzétenni, mivel az orosz szociál-
demokrácia felszámolása merőben más körülmények között ment végbe 
és így nem vág szorosan a tárgyhoz. Révész az adott, viszonylag szűk 
keretek között is jól mutatja be a problémákat és az eseményeket. A ma-
gyar szociáldemokrata párt szétrobbantásáról szóló, gondosan kidolgozott 
fejezetet az olvasó bizonyára különös figyelemmel tanulmányozza majd. 
Mint rövid bevezetésében a szerző is kiemeli, a kelet–európai történelem-
nek ez a fejezete mindmáig úgyszólván felderítetlen. A néhány, Kelet–
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Európában kiadott munka annyira torz és hiányos, hogy a tárgyilagos tör-
ténetírás elemi feltételeinek sem felel meg. Érdekes, sőt megdöbbentő, 
hogy erről a fontos kérdésről mindeddig Nyugaton sem született átfogó, 
részletes monográfia, holott erre nagyon is szükség lenne, hiszen a de-
mokratikus szocializmus és a szovjet–mintájú kommunizmus viszonya, 
mind elméleti, mind gyakorlati síkon, korunk európai politikai életének 
egyik legfontosabb problémája. A kelet-európai szociáldemokrácia (re-
méljük: csak időleges) felszámolásának történetét a teljesség igényével 
fellépő, áttekintő kötetben, természetesen csak egy egész csoport kutató- 
és tudós együttműködése írhatja majd meg. Révész László úttörő, rövid-
ségében is alapos vázlata, föltétlenül folytatást kíván és érdemel. . . 

Végül, csemegének, hadd mutassak be röviden egy ritka kincset: egy 
igen szép, szemet-, és szívet gyönyörködtető képes kötetet. Címe: „Régi 
útiképek az erdélyi szászok földjéről”. A szerényen név nélkül maradó 
szerkesztő öt régi utazó erdélyi útijegyzeteiből vett szemelvényekből kö-
tött csokrot és korabeli acélmetszetekkel gazdagított kötetében így mutat-
ja be az egykori Erdélyt, pontosabban: az erdélyi szászok földjének mint-
egy száz–százharminc évvel ezelőtti arcát. Az utazók, akik 1834 és 64 
között jártak Erdélyben: az angol John Paget és Charles Boner, a francia 
Auguste de Gerando, a bajor Pranz Seraph Chrismar és a nagy magyar 
földrajztudós, Hunfalvy János. Chrismar és Boner nevével most találkoz-
tam először, de a szemelvények olvasása után igyekszem majd felkutatni 
a múlt század derekán, németül illetve angolul megjelent magyar tárgyú 
műveiket. Nagy örömmel láttam John Paget, vagy, ha úgy tetszik Paget 
János nevét a válogatásban. Paget Rómában feleségül vette Wesselényi 
Polyxénát és így került kapcsolatba Magyarországgal, illetve közeli ro-
konságba az erdélyi liberalizmus vezérével, Wesselényi Miklóssal. A 
szabadságharc után Erdélyben telepedett le és résztvett az erdélyi unitári-
usok küzdelmében iskoláik védelmében; Kolozsvárott van eltemetve. A 
külföldi megfigyelők közül ő írta a mindmáig legszebb, legalaposabb 
könyvet Magyarországról. A ma is eleven, olvasmányos kötet 1839-ban 
jelent meg Londonban. Címe valóságos tartalomjegyzék: „Hungary and 
Transylvania; with Remarks on the Condition, Social, Political and 
Economical with numerous illustrations from sketches by Hering”. A 
müncheni kötet ebből a remek írásból közöl bő idézeteket, de a többi 
szemelvény sem marad el elevenségben, érdekességben Paget mögött. 
Ritka öröm olvasni ezeket a szemelvényeket: szinte minden soron átüt a 
múltszázadi, delelőjén lévő liberalizmus szelleme, amely nem ismert sem 
nemzeti, sem más elfogultságokat, minden emberhez és minden néphez 
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figyelmes kíváncsisággal és megbecsüléssel közeledett, de ugyanakkor 
nem ismerte a hiányosságok és nehézségek manapság szokásos tapintatos 
elkendőzését sem. Az antológia kitűnő képet ad az erdélyi szászok 
múltszázadi dolgos, független és sajátosan elzárkózó életéről. 

A tizennyolc illusztráló, nagyszerűen reprodukált acélmetszet külön ér-
ték. Ludwig Rohbock, a neves nürnbergi, majd müncheni művész több-
ször járt Magyarországon; ott készült vázlatainak alapján metszették acél-
ba nürnbergi mesteremberek a szászföldi tájakat, valamint Brassó, Seges-
vár, Kolozsvár, stb. látképeit, amelyeket a kötet közöl. A 18 kép, értő vá-
logatás abból a 204 acélmetszetből, amely eredetileg Hunfalvy János Ma-
gyarországot és Erdélyt bemutató, 1856-ban, Darmstadtban megjelent 
németnyelvű munkája számára készült. A müncheni kötetet szívesen aján-
lom a régi metszetek és útikönyvek kedvelőinek figyelmébe. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Határ Győző költészete106 

Határ Győző: Hajszálhíd, Aurora Könyvek, München 1970, 592 lap 
 
Úgy gondolom, a teremtő gondolatnak nincs szüksége vastagabb dongájú 
szerkezetre egy Hajszálhídnál, hogy tartalmat közvetítő erővel közleked-
jék, s szélesebb sugárúton, drabálisabb vastraverzeken hamarabb eltéved-
ne, mint a Határ Győző–javallta útvonalon. Nem a címadáson, s nem is a 
címadás mögött megbújó mélyebb sugallaton múlott és múlik tehát, hogy 
egy jelentős művészi magatartás oly kevés visszhangot váltott ki, mint a 
Hajszálhíd szerzőjéé. Az okok bizonyára különfélék, had említsek meg 
közülük néhányat. 

Természetesen mindjárt az olvasóval baj van. A kortársi olvasóval 
többnyire. Nem áll szinkronban a saját kora írójával, s mivel a kritikus 
sem más, mint egyike az olvasóknak, ő is hasonló gyermekbetegségben 
leledzik. Erről az olvasóról és kritikusról egyébként már pályája legelején 
különösebb illúziókat Határ Győző se táplált, s kétsége a továbbiakban 
sem csökkent: 

még nem volt pénz és én ingyen voltam  
még nem volt ingyen mi babra megy  
még bab se volt s bármit is gondoltam 
ingyen se kellettem senkinek 
 
nem volt ingó – leltárak lapoztán  
sem ingatlan sem a föld – telek  
nemhogy kamatláb: lábnyom a pusztán 
ingyen sem kellettem senkinek 

írja egyik 1953-as keltezésű versében, s egy műhelytanulmányában 
még hozzáfűzi: „Börtönökben, munkatáborokban ha verset mondtam, a 
közbűntényesek, a „csövesek” voltak a meghallgatóim. Értőbb közönség 
volt, mint odakint akár a szépelgő sznobok, akik ismert irodalmi kategóri-
ákon keresztül figyeltek, skatulyáztak és könyveltek el ennek-annak 
(szürrealistának és nem–szürrealistának) akár a pártsznobok, akik nem 
annyira divatos, mint inkább kötelező kategorikus imperatívuszok szerint 
osztályoztak, hogy mennyire szolgálom az Újjáépítés Motorját. Sznob 
előítéletek nélkül, glosszákra, enciklopédikus kiegészítésekre rá nem szo-

                                                           
106 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 1. számában. 
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rulva a zsiványok felérezték a mondott szót és a közvetlen belátás örök 
módszerével egyszerűen befészkeltek egy-egy vers közepébe. El–el bá-
multam kommentárjaikon: azóta se volt ilyen közönségem.” 

Talán csak egyetlen komolyabb kísérlet történt mindezidáig Határ 
Győző költői minőségének és mibenlétének meghatározására, s ez a kísér-
let nem is nyugaton, még csak nem is Magyarországon történt, hanem 
Jugoszláviában, Bori Imre segédletével. A szürrealizmus ideje című 
könyvében külön fejezetben foglalkozik Határ Győzővel, s bár a könyv 
természeténél fogva csak szürrealista vonatkozásait érinti a költőnek, s 
kissé túl monolitikusán is bánik vele, mindenesetre megpróbálja a magyar 
irodalomtörténet korszakot határozó egészébe belevonni. 

„Határ Győző költészete – állapítja meg Bori – a spontaneitás és kísér-
let szélsőségei között, a szürrealista vers jellegzetes köreiben realizáló-
dott, s ugyanazokat a nagy költői területeket jelölhetjük ki benne, ame-
lyek a szürrealizmus vezérszólamait hordozzák: a szójátéktól a filozofikus 
versbeszédig. Verseinek egy sorozatán például a szójáték, a költői tréfa, a 
rímbukfenc meghökkentő meglepetést hozó munkája figyelhető meg: 
hangveder az ilyen vers, a költői elme játéka, már ott a gyermekvers köz-
vetlen közelében, amelynek költői magasrendűségét ugyancsak a szürrea-
lizmus harcolta ki, az ártatlanság egyfajta énekének fogva fel az ilyen 
dalt. Határ Győző költészetéből is kihallatszanak futamai, s megjelenik a 
lélek naiv ámulata, amely arra a kérdésre is felelni tud, hogy Ki látja ezt a 
húsvéti tojást?, mondván: Csütörtök Balázs.” 

Bori idézett észrevétele, gondolom, legalábbis egy olvasóval kiegészíti 
és kiszélesíti a zsiványok olvasótáborát, bár további fejtegetéseiben már 
nem ilyen szerencsés, ami ismét csak azt bizonyítja, hogy egy alkotói 
dzsungel részletesebb és türelmesebb felfedezésre szorul, egyetlen hozzá-
szólás csak ösvényeket vághat, áttekintést aligha nyújthat. Annál is in-
kább, mert a Hajszálhíd meg nem értését és meg nem értettségét nemcsak 
egy általános és már említett olvasói közöny okozza, hanem a kötet sokré-
tű és nem egyminőségű konglomerátuma is. Határ Győző a Hajszálhíd 
anyagát versek–versben, rímek–rigmusok és költeményeknek nevezi, s 
ezúttal nem sznoboknak szánt tréfa az útrabocsátó, hanem komolyan kell 
venni, sőt ki is lehetne egészíteni azzal, hogy tanmesék, színdarabtöredé-
kek és más, közelebbről nehezen meghatározható műfajú írások is akad-
nak szép számmal benne. Az olvasót ez a sokféleség megzavarja, s miu-
tán az egyes írások közötti minőségi különbségek is szembeszökők, nem 
tud mit kezdeni a rábízott választás jogával. Először tart a kezében olyan 
költői életművet, amely nemcsak a kiválogatott termést, de a költő pisz-
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kozatfüzetét is tartalmazza. Félkész műveket, megfontolásokat, terveket, 
ceruzajegyzeteket, s töredékek töredékeit 

Ez kétségtelenül elfogadható fenntartás. Én viszont a Hajszálhíd egyik 
érdekességét éppen abban látom, hogy így a készülő mű előzményei is 
megfigyelhetők, s hogy az írás a maga fogantatásában szemlélhető. A 
filológusok például fokról–fokra kitapinthatnák a magyar- és idegen sza-
vak ízével és alaktanával birkózó Határ Győzőt, s azt a folyamatot, 
amelyről Weöres Sándor írt, hogy miként kellett a Hajszálhíd megszületé-
séhez London, francia meg angol költők szédülete és angyala, s ördöge, 
vagy csak kerti szuszogása, hogy megszülessen ez az új s nem új, ez az ó 
és nem ó meditáció, vízió, nem prae és nem post destináció. És ez a fel-
mérés más szempontból is tanulságos lenne, mert ha már Weöres reflexió-
jában felcsillant a prae–szócska, a szó mellé szinte önkéntelenül Szentku-
thy is megjelenik a maga Frae-jével, aki már jó évtizeddel Határ Győző 
jelentkezése előtt kilógott a magyar irodalomtudatból, csakhogy egészen 
más előjellel és más minőségben, egységesen és a magyar irodalom fejlő-
désére nem vonatkoztathatóan. Határ Győző költészetében a hitvitázók 
szenvedélye, a Balassi–vers, Vörösmarty romantikája, a 19. század–végi 
szentimentalista versépítés, a népiesek vaskossága és formakultúrája épp-
úgy jelen van, mint a francia szürrealista iskola tanítása. Mindezt csak 
azért említem, mert éppen ezért Határ Győzőben az olvasók olyan rétege 
is költőjükre találna, akik éppen egy hamis mítosz alapján Határ Győzőt 
egyértelműen szürrealista költőnek tartják. (S itt a szürrealizmusnak egy 
már megjárt irodalomtörténeti útjára gondolok, a szélesebb és ezen túl 
mutató megfogalmazásra majd még visszatérek.) Ezek az olvasók öröm-
mel tapasztalnák Határ Győzőnek időnként fel–felvillanó konzervatív 
költői magatartását, amely ellentétben Bori megállapításával, aki úgy véli, 
hogy a költő temperamentumához közelebb áll a spontaneitás felé hajló 
próza–vers, még 1969-ben is szívesen jelentkezik hagyományos költői 
ornátusban. Más kérdés az, hogy a rímjáték néha csak kancsalító ellentét-
párja a közlésnek, vagy egyszerűen antikvizáló kísérletként szerepel. De 
mindenesetre igaz az, hogy versének különféle műfajcsoportja, a zaj ta-
nulmányok, álomdiktandók, álomfoltok és gondolat-hökkentők között 
nem egy klasszikus felépítésű verset is kiragadhatnánk a kötetből, még-
hozzá a költő különböző fejlődés korszakaiból. 

Határ Győző művészi útja sokrétű, amelyben az egyes alkotói kor-
szakok megközelítően sem olyan egységes stílus- és irányhordozók, mint 
Szentkuthynál vagy például Kassáknál, akinél a dadaista, szürrealista, 
konstruktivista korszak tisztán kimutatható és fokozatosan egymásra épül. 
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Határ Győző költői világában az új és a nem új, az ó és a nem ó – mint 
ahogy ezt Weöres finom érzékkel inspirálja köszöntő versében – egymás-
ba fonódott, s épp így fonódnak össze nála a magyar nyelv képei és meta-
forái idegen nyelvek képeivel és metaforáival. Kassák avantgardizmusa és 
modernsége következetes és egységes, Határ Győzőé következetlen és 
rendhagyó. Ugyanakkor az is igaz, hogy költészetének bizonyos területén 
és meghatározott darabjaiban az alkotás–lélektan vivisectioját is vállalta, s 
hogy Bori szavaival éljek, gazdagította és továbbfejlesztette a magyar 
szürrealizmus elméleti vonatkozásait, terminus technicusait, miközben 
világképi kifejtésükre is kísérletet tett. És hogy ilyenirányú költészetének 
legjellemzőbb eredményei valóban prózaversei, amelyekben szürrealista 
világlátása is a legtisztábban megjelenik, s nemcsak az érzékelés megfog-
hatatlanabb és nehezen konkretizálható rezgéseit rögzíti, hanem világél-
ménye alapjaira is mutat. 

Egy helyütt a már Arany János idejében megkopott alexandrinus, má-
sutt meg távoli asszociációk közt szabadon nyújtózkodó tartalom. S a 
különbség közöttük – ezt talán nem kell bővebben megmagyarázni – na-
gyobb, mint ami Kosztolányi Négy fal korszaka és a halálhoztérés Halotti 
beszédének neoklasszicizmusa között tátong. Emitt biológiai látásmód, 
racionalista tartás, arrébb a középkori panegirusokat túlzengő óda, emitt 
absztrahált személytelenség, s a versek élén parolázó ajánlósorok, naiv 
tárulkozások, komoly rejtőzködés, szentimentalizmus és latinos irónia. A 
nomenklatúra persze így se teljes, mindössze a Hajszálhíd buja tenyésze-
tének néhány forrásvidékére pillantottunk. De ízelítőül és figyelmeztetőül 
talán ennyi is elég, hogy annak, aki majd a Határ Győző-i életmű komoly 
és lelkiismeretes feltérképezésére vállalkozik, hányféle irányból és hány-
féle irányba kell felkészülnie és összpontosítania. És közben még arra is 
vigyáznia kell, nehogy a költő magyarázó jegyzeteinek csapdáiba essen, 
amelyek éppúgy lehetnek az alkotás öniróniájának termékei, mint megté-
vesztő tréfák, vagy az alkotás erőfeszítésének elhullajtott és fölösleges 
forgácsai. 

Beszámolóm elején érintettem azt a szürrealista meghatározást, ame-
lyet a művészettörténelem többé–kevésbé lezártnak és túlhaladottnak te-
kint, s mondottam, hogy magára a szürrealizmusra szélesebb vonatkozás-
ban még visszatérek. Erre annál is inkább szükség mutatkozik, mert már a 
Hajszálhíd peremvidékeinek érintése nagyobb rádiuszt fog közre, mint 
amennyi egy körülhatárolt művészeti irányba belefér. Meggyőződésem 
azonban, hogy a szürrealizmus idejében élünk, egy olyan szürrealizmusé-
ban, amely vásznait még csak most tárja szét valóságméretűvé, olyanná, 
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amelyre ráfér a 20. századnak mindaz az új körültekintése, amellyel mik-
roszkóppal, szabadszemmel vagy akár távcsővel maga köré vagy magába 
pillantott a Homo technocratus vagy kisemmizett szegénylegénye. Ráfér a 
francia újregény, a pop-art és op-art, a legkülönfélébb neonaturalista irá-
nyok, mint a lélek odafigyelésének különféle fokozatú, szenzibilitású és 
mélységű megnyilvánulásai. A Hajszálhíd végső kompozícióját erre a 
születendő vászonra maga az olvasó is tervezi, és ez a fáradozása min-
denképpen hasznos fáradozás, ritka kötet ugyanis, ahol a teremtő szenve-
dély esendősége, csődje és diadala ilyen leplezetlenül egymás mellett tá-
rulkozna. És végső metaforájában a Hajszálhíd húsvéti tojás is, ajándék és 
megérinthetőség, a költő kérdésére: ki látta? ezúttal a helyes válasz: nem 
Csütörtök Balázs, hanem az olvasó. 
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CZIGÁNY LÓRÁNT 
Jancsóország107 

 
Jancsó Miklós 1956 táján készítette el első filmjét.108 Egyik kisfilmje a 
San Franciscoi Nemzetközi Filmfesztiválon nyert díjat. Az így jöttem, a 
Szegénylegények a Csillagosok, katonák, a Csend és kiáltás valamint a 
Fényes szelek sikere után a nemzetközileg elismert filmrendezők élvona-
lába tartozik. Mindez néhány év alatt történt: külföldi hírnevét a Szegény-
legényekkel alapozta meg 1966-ban. 

Miről szólnak Jancsó filmjei? Akik ismerik művészetét, tudják, hogy 
Jancsó minden filmjében ugyanazt a kérdést teszi fel. Adva van egy törté-
nelmi helyzet, melyben Jancsó az emberi viselkedési formákat elemzi. 
Ebben lehetne összefoglalni a Jancsó filmek lényegét. Ha hozzáadjuk, 
hogy a filmek forgatókönyvét mindig Hernádi Gyula írja, a főhős pedig 
Kozák András – aki minden bizonnyal a rendező alteregója a filmben, s 
hogy a tájék majdnem azonos, hogy a kamera ugyanabból a szögből kíséri 
a szereplők sorsát, majdnem mindent elmondtunk amit a felületes szemlé-
lő észrevehet. Jancsó bátor rendező, nem fél az ismétléstől, mert tudja, 
kérdésére csak úgy kaphat választ, ha minél több oldalról közelíti meg a 
problémát. 

Ez történik a Szegénylegényekben is. Adva van a történelmi helyzet: az 
1860-as években, valahol a magyar Alföldön szabadlábon van még né-
hány betyár – nevezzük őket jobb angol szó híjján banditáknak – és le-
gendás vezérük Rózsa Sándor. A banditákat nem is annyira bűntetteik 
miatt, hanem mivel ők az 1848-as forradalom rebellis szellemének utolsó 
képviselői, akarja felszámolni a hatalom. Kormánybiztost küldenek ki, aki 
sikeresen oldja meg a feladatát. Erről szól a film. Lehetne romantikus 
történelmi melodráma is. Azonban nagyot téved az, aki Jancsóban az el-
vetélt romantikust keresi. 

Ennek ellenkezőjéről rögtön a film egyik első jelenetében meggyőződ-
het. Vakító síkságon vagyunk, két sötét ruhás ember gyorsütemű párbe-
széde után az egyik elindul a látóhatár felé. Feszültségnek nyoma sincs. 
Nemsokára lövés dördül, s az alak lezuhan. A lövést megelőző párbeszéd 
nem tűnt barátságtalannak, a két alak viszonyáról mégis azonnal meggyő-
ződtünk. A kamera nem időzik a lezuhant emberen, elmozdul, kört ír le, 
                                                           
107 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 1. számában. 
108 Részlet a Kaliforniai Egyetem kelet-európai filmhetén Jancsó Szegénylegények című 

filmje bevezetőjéül tartott angol nyelvű előadásból. 



 

421 

az eseményt perspektívába helyezi. A hangok élesek és tiszták, de nem 
erősek. A párbeszéden kívül csak a szélben hullámzó fű zizegését halljuk. 
Az égbolt felhőtlen. A Jancsó filmekben az emberölés vértelen, nem kö-
tődik hozzá semmiféle érzelem, de legfőképp indokolatlannak és emiatt 
esetlegesnek tűnik. Megtörtént, de másképp is történhetett volna. Ugyan-
akkor természetes is, mert az egyik ember fegyvertelen. Akinél a fegyver, 
annál a hatalom, aki fegyvertelen ezt elfogadja. Mint Camus Közönyének 
hőse a halálos ítéletet. Nincs mit moralizálni, mivel értelmetlen. A halál 
olyan mint egy lépés a sakktáblán: Vezér kiüti a Futót. 

Jancsóország zárt, öntörvényű világ, mintahogy a sakktáblán sem lehet 
a szabályokat megszegni; a törvényeket megsérthetem, a szabályokat so-
ha, mert a törvény értékítéleteken alapszik, szabály nélkül viszont nincs 
játék. A törvény morális világrendet takar, a játékszabály egy zárt világ 
kombinációs lehetőségeit tartalmazza. Jancsóország sakktáblája a 
szélesvászon, mert a film azon a végtelennek tűnő síkságon játszódik le, 
melynek barbár szépségét George Höllering fedezte fel a kamera számára 
(Hortobágy, 1934.). (A kietlen táj döbbenetes szépségét Amerikában An-
tonioni fedezte fel a Zabriskie Pointban, s nem véletlen, hogy Antonioni 
az a rendező, akinek saját tájképé van, melynek semmi köze a valós vi-
lághoz. Gondoljunk csak a Nagyítás londoni parkjára, vagy a Vörös siva-
tagra.) Jancsóországban nem lehet elrejtőzni. Növényzet alig létezik. A 
perzselő nap éles körvonalú árnyékokat rajzol vakító fehér, valószerűtlen-
nek tűnő építmények köré. Nincsenek tereptárgyak, amelyek mögött va-
laki meglapulhatna. Teljes csend van, csupán a szél zizeg olykor–olykor a 
satnya fűszálak között. Nagynéha egy magános kutyavonítás hallatszik, 
vagy egy–egy madárhang. Ha itt egy emberi lény természetes ösztönét 
követve menekülni akar, nagyon hamar felfedezi, hogy fogoly: a végelát-
hatatlan síkság szűkebb börtön, mint a cella. Nincs mihez viszonyítania a 
helyzetváltoztatását, nem tudja megőrizni a saját különállóságát, mert ez a 
nem viszonyítható vízszintesség szemantikailag lehetetlenné teszi a meg-
határozást. Pedig minden emberi alak élesen kiemelkedik mint megannyi 
függőleges jelenség. Rögtön megfigyelhető, hogy két csoportba oszlanak: 
az elnyomó és az elnyomottak csoportjába. Ez a többféle módon is jelent-
kező ellentétpár jellemző Jancsóország játékszabályaira, mintahogy a 
komputer segítségével is csak úgy lehet a jelenségeket érthetővé tenni, ha 
a bonyolult viszonylatokat a lehető legegyszerűbbre bontjuk le, illetve 
addig analizáljuk őket, amíg minden kifejezhető a kettes számrendszer-
ben. Jancsó is addig elemzi a világ jelenségeit, amíg azok alapvető ellen-
tétekben ki nem fejezhetők: fehér–fekete, vízszintes–függőleges, csend–
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kiáltás, erős–gyenge. Egy nagyon fontos jellemzője van az ellentétpárok-
nak, nem tartalmaznak értékítéletet: jó és rossz nem szerepel a kategóriák 
között. Nincs Jancsóországnak semmi köze egy leegyszerűsített hegeli 
világképhez sem, mivel szintézist nem keres. Világa inkább hasonlítható 
Mondrian absztrakt rendezéséhez, ahol minden a tovább nem egyszerűsít-
hető geometriai formákban kerül kifejezésre, ahol az értékítélet végleg 
elkerülhető, mivel ki tudja vajon a vízszintes jobb-e, illetve szebb-e, mint 
a függőleges. 

Ezért nincs szükség a történelmi összefüggések ismeretére Jancsó film-
jeiben. Csak kétféle ember van: az egyiknek hatalom van a birtokában, a 
másiknak nincs. Tehát az elnyomó–elnyomott ellentétpár az erős–gyenge 
ellentétpáron alapszik. Az erős mindig elnyomja a gyengét. Ez Jancsó 
kiindulópontja. Ezt az ellentétpárt elemzi filmjeiben, olykor egy szinoni-
ma ellentétpár felhasználásával: üldöző–üldözött, mert az üldöző mindig 
üldözi az üldözöttet. 

A Szegénylegények üldözöttjei egyszerű emberek, parasztok, tanyás-
emberek, s nagyon valószínű, hogy nagyrészük semmit sem követett el, 
amiért üldözni kellene őket. Ez megint megvilágítja Jancsóország játék-
szabályait: az üldözöttet nem azért üldözik, mert valami oka van ennek, 
hanem mert végső elemzésben az ellentétpár hatalomnélküli feléhez tar-
tozik. Az üldözöttek mind jól körülhatárolt emberi lények, mindegyikük-
nek megvan az a néhány tulajdonsága, mely megkülönböztethetővé teszi 
őket. Az egyik elárulja a másikat, az egyik többet szenved, mint a másik, 
az egyik sikeresebben ügyeskedik, hogy kiszabaduljon a kelepcéből, aho-
va a hatalom birtokosai juttatták, mint a másik. Viselkedésformáik a le-
hetséges emberi magatartásokat példázzák. 

A hatalom birtokosai sokkal inkább egyneműbbek. Egyenruhát visel-
nek, s különös – már majdnem azt mondanám – ellenséges figurákként 
mozognak a tájban. Látszólag céltalanul jönnek–mennek, de tudjuk, hogy 
ez a céltalanság csak számunkra érthetetlen, s így érzelmileg rögtön a 
hatalomnélküliekhez sodródunk, kiknek viselkedési formáin éppúgy átlá-
tunk, mint üldözőik. Egy idő után azt is megérjük, hogy az egyenruhás 
alakok, akik alig megkülönböztethetőek, egy személytelen parancsuralmi 
rendszert képviselnek; egyéniségük ezért mosódik el, mert a hierarchia 
belső tagozódását nem ismerjük. De az nyilvánvaló, hogy nem egyforma 
mértékben részesei a hatalomnak; a kifelé egységesen megnyilvánuló 
elnyomás képviselői, belső struktúra szerint felelősséggel tartoznak bizo-
nyos számunkra ismeretlen fölötteseknek. Figyelmünket lekötő emberi 
lényekké csak akkor válnak, ha kikerülnek a hatalom birtokosai közül. 
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(Egyszer például egy tisztet lefokoznak és a foglyok közé taszítják.) De a 
hatalom belső struktúrája mindvégig titokzatos marad a foglyoknak és a 
nézőknek egyaránt. A hatalmi gúla legalján elhelyezkedő is tud valami 
olyasmit, amit sem a néző, sem az elfogott nem tudhat. 

Mivel Jancsóország a külvilágtól hermetikusan elzárt, a hatalom képvi-
selői nyugodtan kiélhetik legtitkosabb vágyaikat is az üldözöttek megkín-
zásában és megszégyenítésében. Hogy mi történik a síkságon lévő tanyán 
és barakkban, az a hatalmi gúla csúcsán lévő hatalombirtokosoknak ér-
dektelen, őket csak az eredmény érdekli. Jancsót sem a szenvedés érdekli 
elsősorban, ezért a kínzás és megszégyenítés soha nem kerül a kamera 
fókuszába. Gyakran a háttérben történik, miközben a cselekmény előttünk 
pereg. A szenvedés okozása és elviselése közönnyel történik, mintha ter-
mészeti jelenség lenne. A bebörtönözöttek számára a puszta élet sem je-
lenti mindig a legtöbb értéket. Az egyik jelenetben megvesszőznek egy 
meztelen nőt. Az egyik fogoly, akit kényszerítenek, hogy a jelenetet néz-
ze, s akiről sejtjük, hogy a megkínzott nő szeretője, inkább a halált vá-
lasztja, mert a látványt elviselhetetlennek tartja. Példáját többen követik. 
Romantikus szemlélettel azt vélhetnénk, egyfajta értékrendszer megsérté-
se miatt tiltakozik az öngyilkos. A jelenet a tömeghisztéria látszata ellené-
re is csak azt bizonyítja, hogy az öngyilkosság az egyetlen szabad akarat-
ból választott emberi cselekedet, mellyel a játékszabályok el nem ismeré-
sét kimutathatjuk. 

De a jellemző az, ahogy az elnyomottak nagy többsége belenyugszik 
sorsába, sőt kollaborál az elnyomóval önmaga elpusztításában. S ezzel 
kapcsolatban Jancsó egyik kritikusa nagyon érdekes kérdést vetett fel. Ha 
az utóbbi negyven év borzalmaira gondolunk, önkéntelenül felmerül a 
kérdés, miért nyugszanak bele az emberek a saját elpusztításukba? Miért 
lehetett százezreket a gázkamrába hajtani, anélkül, hogy tiltakozni próbál-
tak volna? Miért vettek részt aktívan a szörnyűségekben egyszerű, normá-
lisnak tűnő emberek? Miért lehetett embermillióknak bemagyarázni, hogy 
a tegnapi bátor harcostárs ma gerinctelen hazaáruló? 

Azt hiszem, a kérdés akadémikus. Aki Kelet–Európát ismeri, tudja, 
hogy lehetett ilyet csinálni, s mivel tudja, hogy lehetett, a miért nem ér-
dekli. A miért Jancsót sem érdekli, mert tudja, hogy miérttel kezdődő 
kérdésre releváns választ adni nem lehet. Annál inkább érdekli a hogyan. 
Művészetének forrása ez. Érti a dolgok hogyanját. Meg tudja mutatni 
hitelesen, hogyan vették rá Gajdor Jánost, hogy társait denunciálja. 

Egy amerikai kritikus Jancsót a művészi kegyetlenség mesterének ne-
vezte. Ez, azt hiszem, félreértés eredménye. Ez azt is jelenthetné, hogy 
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Jancsó egy modern Marquis de Sade. Kétségtelenül nem az, mivel érzel-
mileg nem kötődik. A Szegénylegények legkiemelkedőbb tulajdonsága a 
hűvös intellektualitás. Mi háborodunk fel az emberi szenvedés láttán, Jan-
csó csupán azt mutatja meg, hogy szigetelnek el a hatalom birtokosai egy 
bizonyos csoportot az elfogottak között. Hogy az erkölcsi felháborodást 
ne ő sugallja és mivel gyűlöli a pszichologizálást, nagyon kevés szabad-
ságot enged a színészeknek. Beszédben csak a közlést engedi, a véle-
ményt, értékítéletet a nézőre bízza. Az alakítás pedig csak a legfontosabb 
jegyeket tartalmazhatja, melynek alapján a személy felismerhető lesz. 
Szubjektivitását a kamera mozgatásával iktatja ki. Közelről láttat egy bi-
zonyos eseményt, majd hirtelen a kamera megindul, félkört ír le, s mikor 
újra visszatér a jelenetre, már sokkal messzebbről látjuk az eseményt. Az 
emberi lény, kinek a halála csak egy pillanattal ezelőtt még érzelmileg 
elkötelezte a nézőt, hirtelen perspektívába kerül, távolinak tűnik, s azon-
nal megérteti az emberi élet kozmikus jelentéktelenségét. Ez az, amit 
Camus a világmindenség jóidulatú közönyének nevez. 

A kamerával történő manipuláció azonban modorosságot eredményez-
het, s Jancsó nem mentes teljesen a modorosságtól. Ez mindenképpen 
elkerülhetetlen, mivel filmjeiben mindig ugyanazt az emberi viszonylatot 
vizsgálja: elnyomó–elnyomott, üldöző–üldözött. De egyben azt is bizo-
nyítja, hogy Jancsó stílusa fegyelmezett, nem használ olyan stiláris esz-
közt, mely nem szolgálja mondanivalóját a legmesszebbmenően. A fenti-
ek alapján azt gondolhatnánk, hogy Jancsó diktatórikus rendező. Nagyon 
meglepő olvasni a New Hungarian Quarterly egyik utóbbi számában, 
hogy ez nincs így. Az újságíró végignézte a Csillagosok, katonák forgatá-
sának egyik jelenetét, s igencsak meglepődött: Jancsó sokszor tétovázott, 
s nem tudta eldönteni, hogy például a kamera milyen szögből készítse a 
felvételt. Milyen rendező az, aki nem tudja, hogy mit akar? Jancsó habo-
zása csak azt jelenti: legtöbbször a helyszínen komponál, a forgatóköny-
vet csak ímmel–ámmal használja. A helyszín elsődleges figyelembevétele 
a művészi kompozíciójú képek titka. A színészeknek sincs előre megírt 
szövege: a helyzetből adódóan kell valamit mondaniok s ez a „valami” 
nem tartalmazhat értékítéletet. Ez pedig a rendező és színészek érzelmi 
kötődöttségének kimutatását gátolja meg. 

Azt hiszem, a fentiekből világos, hogy miért csak keret a történelem 
Jancsónak. Csak arra szolgál, hogy mondanivalóját hordozza. Mi is hát 
Jancsó politikai mondanivalója? Egyszerűen csak a parancsuralmi politi-
kai rendszereket támadná? Könnyű lenne úgy vélnünk, hogy a hatalom 
birtokosai egy specifikus totalitáriánus rendszert szimbolizálnak talán, 
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éppen az oroszt az 1956-os forradalom idején. Ez elterjedt nézet. Ezek 
ellenére Jancsó egymás után forgatja a filmjeit, s a filmek nyugati forgal-
mazását a magyar kormány nem gátolja. Jancsó pedig nem nyilatkozik, 
pedig nyugati szereplései alkalmával sok mindent kérdezgetnek tőle a 
nagy fantáziával megáldott újságírók. Jancsó hallgat, úgy érzi, az üzenet 
ott van a palackban. Ábrázolja a szenvedést. A Szegénylegényekben egy-
szerűen bemutatja, mit csinál az üldöző az üldözöttel. Ha ennek politikai 
jelentősége van, ezt a jelentőséget mi adjuk a filmnek. Rózsa Sándor sza-
badcsapatának léprecsalását a hatalom képviselői az áldozatok biztos 
pszichológiai ismereteinek a segítségével érik el. „Beugratásukat” tragi-
kusnak érezzük, bár meggyőződésem szerint naivságukat, mellyel 
léprementek, sok néző nevetségesnek is tarthatja. Mindez vélemény dol-
ga. Azt azonban nem szabad elfelednünk, hogy mi a nézők szabadok va-
gyunk, a szereplők a vásznon nem. 

Bizonyos értelemben osztozhatunk az elnyomók bűntudatában, ha az 
elnyomóknak van bűntudatuk. Persze ez megint csak egy érzelem, mely-
lyel mi kötődünk a filmhez. S kétséges, hogy Jancsónak szüksége van-e 
az érzelmeinkre? Mert egyébként is ki a bűnös a Szegénylegényekben? A 
hatalom képviselőit nem tarthatjuk igazán bűnösöknek, mivel ők 
Jancsóország játékszabályai szerint megmásíthatatlan adottságot képvi-
selnek csak. Azt hiszem Gajdor János, a szerző–mozgó, tanyás ember az 
igazi bűnös. Eleinte szimpatizálunk ügyeskedéseivel, mellyel a szoruló 
hurokból igyekszik menekülni. Az életösztön egyre inkább követelődzik, 
s lelkiismeretlen denunciánssá teszi. Amikor eléri végzete, már senki sem 
sajnálja. Jancsóország különös világának struktúrája arra enged következ-
tetni, hogy a reménytelen helyzetben lévő, emberi jogaitól és méltóságától 
megfosztott, megkínzott áldozat bűnrészessége, kollaborálása számít. 

S talán ez Jancsó Miklós mondanivalója; az erkölcsi felháborodás, 
azon, hogy az üldözött kollaborál sajátmaga üldözésében. Jancsó morális 
felháborodását pedig kétféleképpen értelmezhetjük. Takarhat pesszimiz-
must, de tartalmazhatja a kívánalmat is, mely szerint jönnie kell az idő-
nek, mikor a tömör csöndet átható kiáltás töri meg – mely mint a trombi-
taszó Jerikó falait – leomlasztja az üldözők, a hatalmon lévők erőszak-
szervezetét, melynek zökkenőmentes működése a kollaboráláson alap-
szik. Ha ez így van, Jancsó Miklós elkötelezett művész, s mint minden 
nagy elkötelezett művész, nem egy ideológiának az elkötelezettje, hanem 
azoknak az értékeknek, melyek együttes jelölésére a humanizmus szót 
használjuk. 



 

426 

RIBÁNSZKY LÁSZLÓ 
Dušan Makavejev új filmje109 

 
A december közepén végétért 15. Londoni Filmfesztivál átütő sikere a 
jugoszláv Dušan Makavejev filmje, a WR – A test rejtelmei volt. Az iga-
zán beavatottak már a fesztivál előtt áradoztak róla, ők már külföldön 
látták. Makavejev, akinek a nevét korábbi játékfilmjeivel kapcsolatban 
már megismerhettük (A telefonoslány, A védtelen ártatlanság), legutóbbi 
munkáját „az önszembesítés célját szolgáló álomgépnek” nevezi – az 
egykori „hollywoodi álomgyár” kifejezés mintájára. A Time out című 
londoni hetilap, amelyet szabadon árusítanak ugyan, de az ún. „alternatív 
társadalom egyik itteni szócsöve, Makavejev filmjével kapcsolatban „az 
észlelési és fogalmi imperializmus elleni gerilla hadviselésről” ír, a „te-
kintélyes” angol napilapok közül pedig még a leghűvösebb Times is az év 
legeredetibb filmjének nevezi A test rejtelmeit. 

Már e bevezetésből is kiderül, hogy Makavejev valami rendkívülit csi-
nált, „nagyot dobott”. Persze – a film ihletője is rendkívüli ember volt: 
Wilhelm Reich, a XX. század egyik legeredetibb gondolkodója. Az ő ne-
vének a kezdőbetűi szerepelnek a film címében is. Az osztrák születésű 
pszichoanalitikus a freudizmust akarta közös nevezőre hozni a marxista 
dialektikával, aminek következtében mind a kommunista pártból, mind a 
nemzetközi pszichoanalitikai szövetségből kizárták. A harmincas években 
magányos harcot vívott a szexuális elnyomás ellen, később, már Ameri-
kában, kidolgozta az orgonómia tudományát, intézetet alapított, de egyre 
fokozódó üldözésnek volt kitéve, elméje lassan elborult, ennek ellenére 
perbefogták, bebörtönözték, könyveit a zúzdába vitték. A lewisburgi bör-
tönben halt meg, 1957-ben. E rövid filmismertetésbe nem fér bele Reich 
tanainak bemutatása, mivel azonban Reich munkássága Makavejev film-
jének a kulcsa, akármilyen vázlatosan is, de néhány szót ejteni kell Reich 
elképzeléseiről. 

Reich szerint az eldologiasodott termelési folyamat résztvevői kényte-
lenek elnyomni természetes ösztöneiket – részben erre vezethető vissza 
elidegenedésük, beletörődésük az önkényuralmi rendszerek intézményes 
formáiba. Specifikusabban: az onanizálás megtiltása a gyerekeknek, a 
nemi élet megtiltása a serdülő fiataloknak eleve kondicionálja őket, hogy 
gépies tevékenységre kárhoztatva, mint munkásoknak eszükbe se jusson 

                                                           
109 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 1. számában. 
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kérdéseket feltenni munkájuk természetéről, a termelőeszközök tulajdon-
viszonyairól. A gyermekkori beletörődés a tilalmakba a felnőtt munkás 
második természetévé válik, olyannyira, hogy már ő maga is ragaszkodik 
hozzájuk. Makavejev ehhez hozzáteszi, hogy ez az alapképlete az ún. 
„csendes többségnek” minden országban. Egyetlen – tehát szükségszerű-
en leegyszerűsítő és szenzációhajhász jelszóba tömörítve a reichi mon-
dandó így hangzik: „a rátapintás az igazságra rátapintás nemiszervünkre”. 

Ezt a gondolatmenetet illusztrálja Makavejev. Filmjének műfaja meg-
határozhatatlan s ez szándékos. A dokumentum-, a narratív-, a kísérleti 
film, a cinema verité, a kínai opera, a hollywoodi musical, a kabarétréfa 
összegyúrásával Makavejev megcsontosodott műfaji koncepciókat akart 
felrúgni – teljes összhangban Reich bálványromboló tanaival. 

A film első felében a rendező Reich amerikai éveit próbálja rekonstru-
álni régi híradók, dokumentumfelvételek, interjúk segítségével, vele 
együtt felkeressük Reich egykori intézetét. A második rész Jugoszláviá-
ban játszódik, szerelmes történet. Fiatal, szemrevaló, aktivista lány, aki 
Reich tanait a gyakorlatba akarja átültetni, beleszeret a vendégszereplő 
szovjet jégrevű sztárjába. Kapcsolatuk a reichi ideák és a szovjet kommu-
nizmus gyakorlatának a konfrontációja, amely szükségszerűen a lány ha-
lálával végződik. 

Ez utóbbi történetet át meg átszövi több párhuzamosan futó szál. Az 
egyik a mai alternatív Amerika bemutatása e lázadás irreleváns kellékei-
vel együtt: látunk utcai színjátszó csoportot, popsztárok nemiszervéről 
másolatot készítő rajongót, kizárólag maszturbáló aktokat produkáló fes-
tőnőt, többször megjelenik egy hermafrodita – az amerikai lázadás ambi-
valenciájának a jelképe? – látjuk azonban az amerikai fogyasztói társada-
lom, a hajszás tömegtermelés áldozatait is „orgonómiai” kezelés közben. 
A másik szál a másik véglet: az abortált forradalom jelképe – részletek 
Csiaureli: Az eskü című filmjéből, amely Sztálin életét mondja el két évti-
zed szovjet történelmének a tükrében. Hogy milyen ez az 1946-ban ké-
szült film, szemléltesse egy idézet Gregor és Pataias munkájából, A film 
világtörténetéből: ”...az egyik jelenetben a Vörös Tér közepén defektet 
kap egy traktor. A vezető eredménytelenül bajlódik a motorral. Egyszerre 
csak arra jön Sztálin a munkatársaival. Buharin ördögi hangon azt java-
solja, hogy inkább Amerikából vásároljanak traktorokat. Sztálin belete-
kint a motorba, azonnal felfedezi a hibát, majd sajátkezűleg háromszor 
körbevezeti a traktort a Vörös téren.” Nos, ebből a filmből látunk részle-
teket beépítve a jugoszláviai történetbe – annak szemléltetésére, hogy a 
személyi kultuszban igen sok volt az erotika, az emberek szeretetvágya, 
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nemi ösztöne ilyen torz formában jutott kifejezésre, pontosabban: ilyen 
torz kifejezési formát is kénytelen volt keresni magának. A történeten 
végighúzódó harmadik szál a reichi ideál: a felszabadult nemiség jelképe 
– jókedvű természetességgel üzekedő fiatal pár, a helyhez és időhöz nem 
kötött erotika exponensei. Hol az ágyon, az ágy mellett, a szőnyegen, a 
padlón, széken látjuk őket, meztelenül, kihívóan és boldogan – mégis 
kielégítetlenül, mert mint Makavejev mondja, „közösülés közben az em-
berek akkor látszanak a legboldogtalanabbaknak, amikor a legboldogab-
bak, pont ebben a pillanatban nem tudnak kommunikálni senkivel, még 
egymással sem” – tehát az orgazmus ábrázolása nem fért volna össze 
Makavejev törekvésével, a nézők önszembesítésével. 

Mindez, amit eddig elmondtam, úgy viszonyul a filmhez, mint a gipsz-
öntvény drótváza a kész bronzszoborhoz. Szóban, írásban csak utalni le-
het olyan mesterfogásokra, mint az eizensteini montázs-technika az ab-
szurdum vitele, kép és kép, kép és hang megrázó és egyben mulatságos 
ellenpontozása, az egész film dialektikus, szétszedhető spirálformában 
való felépítése. Makavejev a film struktúrájáról ezt mondja: „az eredeti 
elképzelések munka közben nyertek kettős, vagy többszörös értelmet: 
először a képen, majd a jeleneten, később a szekvencián, végül az egész 
filmen belül. A filmet, hogy úgy mondjam, belülről kifelé építettem föl, 
organikusan.” 

Makavejev módszerét a következő példával lehetne szemléltetni: a 
szovjet jégrevüsztár az „agymosott”, terrorizált kollektíva jelképe. Ez az 
első áttétel. A sztárt úgy hívják, hogy Vlagyimir Iljics – ez a második. A 
harmadik áttétel, amikor fentnevezett Vlagyimir Iljics szószerint idézi, 
amit Lenin mondott az Apassionata szonátáról és általában Beethoven 
zenéjéről – a borgesi meghatározás értelmében tehát ekkor ő volt Lenin, 
mint a Shakespeare-t olvasó ember az olvasás pillanatában maga Shakes-
peare. Végül a negyedik áttétel – s ez a legrafináltabb: a Beethovennel 
foglalkozó Lenin idézet recitálását a háttérben az Akácos út kíséri, – raga-
csosan, vonyítva húzzák a cigányok. Vannak aztán közvetlenebbül 
célbataláló egymás mellé illesztések is: Sztálin a Lili Marleen hangjaira 
vonul be a Kreml Szent-György termébe, vagy plánban látunk egy vörös 
viasz hímvesszőt s a következő snitten plánban szónokol Sztálin a Vörös 
téren. Nehéz a példák felsorolását abbahagyni, még egy utolsó: a flitteres 
trikóba öltözött, színes structollakkal felékesített szovjet jégrevü görlök 
szirupos, érzelgős zenére csuszkáinak a jégen – eddig rendben van. De 
ugyanerre a zenére a láthatatlan kórus olyasféle szöveget énekel, mint az 
egyik magyar mozgalmi dalé: „a párttal, a néppel egy az utunk”. 
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A felsorolt önkényesen kiragadott példákból téves lenne azt a követ-
keztetést levonni, hogy Makavejev szovjetellenes filmet készített. Szó 
sincs róla. Az amerikai társadalmat sokkal alaposabban bírálja s ennek 
oka, hogy az Egyesült Államokban szabadon filmezhetett, azt kapott ka-
meravégre, amit akart, míg a Szovjetunióba be sem engedték, pedig – 
mint mondja – mindkét helyszínre szüksége lett volna, hiszen olyan or-
szágban él, amelyre állandó hatást gyakorol a szabadság amerikai és szov-
jet mitológiája. Az oroszok talán megérezték, mire készült Makavejev, 
azért nem engedték be. Mert Makavejev egyebek között arra készült, 
hogy beveszi vizuális kelléktárába Lenin összezsugorodott, vegyileg ki-
preparált és kifestett hulláját. 

WR – A test rejtelmei több, mint nagy film. Kommunikációs modell és 
egyben mozgóképi megfelelője annak, amit Varése saját zenéjében tűzött 
ki programként: „hangtömegek mozognak az űrben, mindegyik a maga 
síkján, a maga sebességével kering saját tengelye körül is, hol összeüt-
köznek, hol együtt forognak, hol egybeolvadnak, hol szétválnak”. De az 
esztétikumtól eltekintve, pontosan, mert kommunikációs modellről van 
szó, a film annyiféleképpen értelmezhető, ahány kommunikációra hajlan-
dó nézője van. Ha akarom, az ideológiák kilátástalanságát, ha akarom, 
politikai rendszerek bírálatát, férfi és nő feloldhatatlan konfliktusát, a kü-
lönleges jugoszláv út, vagy akár isten keresését olvasom ki belőle – de ha 
akarom, szórakoztató kor- és kórképnek veszem, a rendező gyermekkori 
obszessziója, vagy felnőttkori lidércnyomása lereagálásának. S hogy mi-
nek veszem a filmet, függ attól is, hol élek, hol nőttem fel. Mert A test 
rejtelmeinek minden célzását, finom utalását csak az értheti meg, aki a 
kommunista Jugoszláviában nőtt fel, de otthon van a mai Nyugaton is. 
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HANÁK TIBOR 
Líránk – németül110 

Neue ungarische Lyrik. Ausgewählt von Gerhard Fritsch, Vorwort von 
György Rónay, Ottó Müller Verlag, Salzburg 1971, 100 lap. 
 
Líránk – németül. Lehetséges ez? Nem ellentmondás német nyelvű ma-
gyar versről beszélni? Nem vész el a magyar szó az idegen szövegben? 
Hiszen fordítani annyi, mint a közlés értelmét megtartva kiküszöbölni az 
egyik nyelvet a másikkal, megszüntetni az eredeti hangzásokat, szavakat, 
mondatokat és helyükbe új hangcsoportokat, új kifejezéseket tenni. Az 
értelem kottája ugyan biztosítja az összetartozást, úgy valahogy, mint az 
élőbeszéd és a hangszalag magnetikus hullámai, a megfelelőképp kilyu-
kasztott telexszalag vagy a Braille–féle vakírás között. Hírek közlésénél, 
tudományos szövegeknél talán elegendő, ha az átültetés csupán az értel-
met követi, de vajon ez elmondható-e a líráról is? A versekben rendsze-
rint éppen nem a tartalom a fontos, nem a mondanivaló teszi magyarrá, 
németté vagy angollá a lírát, hanem a hangzások és a velük rezdülő han-
gulattársai és képei a nyelvnek, melyek messze ágaznak az idegek rend-
szerében és a közös szóra hallgatók együttes múltjában. Illúzió azt hinni, 
hogy a fordítás révén megszólalunk külföldön is. Valójában épp elhallga-
tunk; a magyar versek átadják helyüket a német, angol, francia és egyéb 
idegen verseknek. Nem bennünket, nem a mi líránkat ismerik meg a kül-
földiek, hanem a saját költőik által a maguk nyelvi közegében keltett ha-
tásokat, a vakírást tapogatják, a telex–szalag lyukrendszerét nézegetik 
abban a hiszemben, hogy ez a mi kifejezési formánk s talán elcsodálkoz-
nak egy–két fordulaton, a lyuksorok csinos mintáin, de karcsú metszésű 
betűinkről, mondataink kalligráfiájáról nem lehet képzetük. 

„Fölösleges aggodalom” erről beszélni? Hiábavalóság fennakadni a 
dolgok természetén? A fordítás fordítás. Azzal jár, hogy az eredeti szöve-
get felváltja egy másik. Irodalmunknak nincs más útja a nagyvilágba, 
mint az átültetés. Ha erről lemondunk, lemondunk külföldi hírünkről, 
magunk megmutatásáról. Bizonyára így igaz. Mégis, épp a megváltoztat-
hatatlanság indokolja kételyeinket, épp az a tudat leverő, hogy fölösleges 
a dolgok természetén fennakadni, hogy el kell fogadni csúcsnak, maxi-
mumnak, amiről tudjuk, hogy nem az. Végeredményben minden igazán 
fontos emberi kérdés is ilyen. Adottság az alkatunk, tehetségünk, a púp a 

                                                           
110 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 1. számában. 
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hátunkon, lelkünkön, adottság a halál: fölösleges hadakozni ellenük, s 
mégis épp ezek ellen lázadunk a leghevesebben és a hiábavalóság érzésé-
vel táplált kitartással. 

A Neue ungarische Lyrik megjelenése elsősorban talán azért késztet 
töprengésre, mert irodalmunk idegenbe átültetett élete szempontjából 
nagy esemény ez, és minden nagy eseményben, az örvendetesben is van 
valami józanító messzi távlat, mely a születésnél a halált idézi, a sikernél 
a feledés lehetőségét vagy a vég tragikumát juttatja eszünkbe, vagyis az 
összefüggésekbe állítva érzékelteti, hogy a nagy esemény csak a maga 
nemében nagy és örvendetes, de ez nem sokat változtat az esendő emberi 
vállalkozások természetrajzán. A salzburgi Ottó Müller Verlag-nál megje-
lent költői antológia is jelentős mű a maga nemében, szerény 
papírkülsőbe csomagolt értékes ajándék. Harminchárom magyar költő 
hetvenegy versét tartalmazza száz oldalon. A kötet láthatólag a kortárs 
magyar lírából, illetőleg az 1945 után keletkezett költészetből akar bemu-
tatni szemelvényeket, noha egyik szempontnak sem felel meg teljesen. 
Már nem élő költők, pl. Füst Milán, Kassák Lajos, Szabó Lőrinc, Váci 
Mihály, versei is szerepelnek benne és felvették a kötetbe Radnóti Miklós 
három költeményét, vagyis a gyűjtemény áthágja a magaválasztotta idő-
kereteket. A válogatás élén a halottak vannak – kivéve az összeállításkor 
még élt Devecseri Gábort –, és a születés sorrendjében következik utánuk 
a kortárs költők egy része, 1898-tól 1934-ig. A kötetben szereplő legfiata-
labb lírikus eszerint 37 éves. Ha a válogatás hasonló időmérce szerint 
1848-ban készül, Petőfi kimaradt volna belőle, Arany is, és életében Jó-
zsef Attila sem kerülhetett volna egy ilyen kötetbe. A Neue ungarische 
Lyrik a 36 éven felüliek antológiája. Számon lehetne kérni tőle egy egész 
nemzedéket. De úgy látszik, az is a dolgok természetéhez, ezúttal a válo-
gatás fogalmához tartozik, hogy egyesek, sokak kimaradtak a kötetből. 
Antológia soha nem lehet teljes –, mégis, valahányszor válogatás kerül a 
kezünkbe, a hiányokon szomorkodunk s nem nagyon vigasztal, hogy a 
körülményeket tekintve és a maga nemében szép munkát végzett a válo-
gató. A Neue ungarische Lyrik különösen alkalmas arra, hogy a kimaradt 
versek listájához mérjük azt a hetvenegyet, mely megnyerte a szerkesztő 
tetszését. Öt-öt vers Illyés Gyulától és Weöres Sándortól, három Kassák-
tól, három Szabó Lőrinctől – vajon elegendő ez arra, hogy az idegen szem 
meglássa az egyes költői univerzumok sokrétű gazdagságát, vagy leg-
alább arra, hogy a német olvasó megjegyezze egyik vagy másik líriku-
sunk nevét? Ebből a szempontból kevesebb szerző több verse talán mara-
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dandóbb hatást biztosított volna, mint harminchárom költő szerepeltetése 
– alig több, mint átlag két verssel. 

Az élők sorából időközben önként kivált Gerhard Fritsch, a kötet 
szerkesztője feltehetőleg viszonozni kívánta ezzel a munkával a Magyar-
országon megjelent osztrák költői antológiákat. A viszonzás szép gesztu-
sának is sajátos és tiszteletreméltó természete van. Csak a hála és a telje-
sítmény elismerésének jelzése, nem pedig visszafizetés az utolsó garasig. 
A gáláns urak hőstetteit egyetlen szál virággal viszonozták egykoron a 
dámák; az érdemhez pontosan hozzámért jutalom lealázó lett volna. A 
Salzburgban megjelent lírai antológia is csupán jelzése az elismerésnek, 
megmutatása irodalmunk nagyrabecsülésének, nem pedig fizetség a Ma-
gyarországon kiadott osztrák költői szemelvényekért. A Világirodalom 
Gyöngyszemei sorozat osztrák kötete, az Osztrák költők antológiája (Bu-
dapest 1968) a 12. században élt Ava asszony imádságától végigvezeti az 
olvasót a kortárs költőkig, Thomas Bernhardig és Barbara Frischmuthig. 
524 oldal nyitja szélesre a panorámát és odaadással keresi azt a sajátos ízt, 
mely külön helyet biztosít Ausztria költőinek a német nyelvterületen. Egy 
másik kötet, az 1965-ban megjelent Századunk osztrák lírája pedig több 
mint négyszáz oldalon mutatja be a jelenkor és a közelmúlt osztrák költé-
szetét, méghozzá olyan gondos és arányos összeállításban, hogy az olvasó 
nem csupán futó ízeket, impressziókat kap, hanem tíz, húsz vagy néha 
annál is több vers alapján lehetővé válik számára a költőegyéniségek 
megragadása. Bár ez a kötet lett volna a most megjelent német nyelvű 
magyar költői antológia mintája! Bár ilyen tágasan és mégis intenzíven 
mutatná be líránk életét! Bár olyan okosan tájékoztató bevezetés állna a 
kötet élén, mint amilyen Ernst Eischer írása századunk osztrák költészeté-
ről. Rónay György előszava elegánsan felmenti magát a voltaképpeni 
feladat elvégzésének kötelezettsége alól, mondván, hogy a „vázlatos jel-
lemzés” nem pótolhatja a „közvetlen találkozást”. Ez igaz, de miért elé-
gedett meg a vázlatos jellemzéssel? Nekünk sokkal inkább szükségünk 
van Ausztriában líránk fő vonalainak, jellegének ismertetésére, árnyalt 
magyarázatokra, költőink bemutatására, mint az osztrák költészetnek Ma-
gyarországon, főképp akkor, ha mindössze hetven versünk képvisel egy 
korszakot, két-három fordítás egy költőt. Nem vagyunk ismertek az oszt-
rákok között és ezzel a kötettel sem fogunk azzá válni, egyéb és részben 
már érintett okokon kívül épp azért, mert a fordítás korántsem biztosítja a 
Rónay által említett „közvetlen találkozást”. 

A német és a magyar nyelv esetében ui. nem csupán a bevezetőben vá-
zolt általános különbségek torlaszolják el a megismerés útját, hanem 



 

433 

olyan sajátosságok is, amelyek talán egyik vagy másik nyelvben áthidal-
hatók, de nem a magyar és a német között. Itt olyan nagyok a strukturális 
különbségek, hogy még formai hasonlóságokra sem lehet törekedni, pl. 
arra, hogy a rímeknek rímek feleljenek meg mindkét nyelvben. Barbara 
Frischmuth és Paul Kruntorad, a két igen készséges osztrák műfordító 
hivatkozott arra (Literatur und Kritik, 1969 június, 257–259. 1.), hogy a 
magyar ragozási és szóképzési sajátosságok gazdag forrásai a rímeknek, 
míg viszont a németben – flektáló nyelv lévén – a rímek igen kis játékte-
rét már régen kinőtték a költők. A modern német költészetben a rím hasz-
nálata banális és szinte elviselhetetlen. A magyar költészet csaknem ki-
fogyhatatlan rímkészletével szemben kimerült és elcsépelt rímlehetőségek 
állnak a fordító rendelkezésre, melyből ezért csak igen ritkán és óvatosan 
meríthet. 

Hasonló nehézségekbe ütközik a fordítás a magyar verselés másik 
alapeleménél, az ütemnél is, melyet nyelvünk sajátos hangsúlyrendszere 
tesz lehetővé. Ennek nincs megfelelője a németben. Ha a fordító talál egy 
szépen csengő, bravúros hangszerkezetű magyar verset, jóformán csak a 
tartalom átültetésére, a jelentések visszaadására törekedhet, mert ha asz-
szonáncokkal, alliterációkkal és ütemekkel próbálkozik, a közönség kine-
veti. Kérdés persze, hogy egy lírai költemény tartalma elegendő-e arra, 
hogy a külföldi olvasó egyéni ízűnek, magyarosnak érezze a verset. 
Rendszerint nem, s ezért aztán a legtöbb esetben nem is egészen értik 
meg, miért kellett az illető verset németre fordítani, hiszen nincs benne 
„semmi különös” – valóban nincs, mert a fordítás kilúgozta. A Neue 
ungarische Lyrik sem biztosíthatta a „közvetlen találkozást”, nem vállal-
kozhatott a rímek, ritmusok és a szavak zenéjének átültetésére, mert még 
hiányzik „a valóban adekvát nyelv, mely úgy tudná visszaadni ennek a 
lírának a finomságait, hogy a németben egyazon bája legyen, mint a ma-
gyarban” – olvassuk Barbara Frischmuth rezignált vallomásában. 

Nem kis nehézséget okoz a magyar líra érzelmes képgazdagsága is. A 
német nyelv még a verselésben sem kedveli a túlnagy színességet, az ér-
zelmi fűtöttség szivárványos megnyilvánulásait és a költő 
magábafeledkezett önelemzéseit. Könnyen dagályosnak és émelyítően 
szubjektívnek találja a képekben dúskáló költői vallomásokat. A fordító 
kénytelen tompítani az eredeti ragyogását, eltolni a verseket az objektí-
vebb hangvétel és a semleges absztrakciók irányába. Sajnos, a kötetből 
csaknem teljesen hiányoznak az áttételes líra mintadarabjai, a szürrealista 
jellegű versek, szójátékok, nyelvi montázsok, egyszóval a kísérletező köl-
tészet, mely Ausztriában a híres „bécsi csoport” (Konrad Bayer, Gerhard 
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Rühin, Oswald Wiener stb.) kialakulásához vezetett. Ebben a tekintetben 
is megmutatkozik, hogy milyen kár volt mellőzni a kötetből a 37 éven 
aluli magyar költőket, kikben bizonyára megtalálható az experimentálás 
igénye. Nemcsak azért sajnálatos a szürrealizmus és egyéb modern irány-
zatok képviselőinek kihagyása, mert az antológia így meglehetősen kon-
zervatívnak állítja be a magyar költészetet, hanem mert ezek a modern 
versek – bizonyos értelmű személytelenségük révén – könnyebben megta-
lálták volna az utat az osztrák költőkhöz, készségesebben hajlottak volna 
a fordítók szavára. 

A német nyelvű magyar lírai antológiában jobbára újraköltéseket talá-
lunk, nem pedig a szokásos értelemben vett műfordításokat. Ennek oka az 
előbb felsoroltakon kívül talán az is, hogy az átültetők egy része egyálta-
lán nem tud magyarul; nyersfordítások alapján próbált az előtte levő pró-
zai szövegből német verset készíteni. Az újraköltés mindenesetre jobb 
megoldásnak bizonyult, mint sok más eddigi fordítás. A Neue ungarische 
Lyrik újítása, hogy az osztrák munkatársak nem a hasonlóság szempontját 
követték; sok helyen még a strukturális hasonlóságról is lemondtak a jó 
német vers születése érdekében. A korábbi műfordítások általában megkí-
sérelték a rímek, ütemek és a „tropikus képgazdagság” visszaadását, ám 
német nyelvterületen épp ez a törekvés diszkriminálta a magyar verset. 
Ebben a kötetben viszont láthatólag a német ízlés, a német fogadtatás, a 
modernség német értelmének megfelelő vers létrehozása volt az egyik 
legfőbb szempont. Most elsőrangú út kínálkozik a német olvasónak, 
könnyű járni rajta – de hogy ez elvezet-e a magyar költőkhöz, hogy a mű-
vi átváltoztatás után megmarad-e valami az eredetiből, inkább rezignáció-
ra, mint válaszkeresésre ösztönző kérdés. 

Így jutunk el ismét a maga nemében örvendetes vállalkozások és a 
dolgok változtathatatlan lényegének összefüggéséhez. A német nyelvű 
magyar lírai antológia megjelenése nem kis esemény, jelentős lépés költé-
szetünk külföldi hírének öregbítése felé. Werner Düheim, Barbara 
Frischmuth, Franz Fühmann, Gerhard Fritsch, Hans Jürgen Fröhlich, 
Uwe Gressmann, Hajnal Anna, Günter 

Kunrt, Paul Kruntorad, Reiner Kunze, Paulinyi Zoltán, Róbert 
Stauffer, Wilhelm Szabó, Szépfalusi Márta és Karl Alfred Wolken közre-
működésének köszönhetjük e szerény, de értékes kötet létrejöttét. Az 
osztrák költők képességeik alapján fordulhattak volna a világirodalmi 
rangú nyugati művekhez, a nagyobb népek elismerését kínáló fordításokra 
is vállalkozhattak volna, de ők a mi nyelvünk, irodalmunk és kultúránk 
iránt érdeklődtek, tiszteletreméltó komolysággal. A kortárs magyar költők 
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néhány szép verse szólal meg általuk, egészen más hangzásokkal, nem az 
eredetihez hasonlóan, de a német nyelvű olvasó számára hatásosan és 
kicsit talán annak a belátásnak a szuggesztiójával is, hogy mily művészi-
ek, mily nagy gondolati és zenei értékeket rejthetnek magukban ezek a 
versek, ha a fordításban is ily meggyőzőek. Nekünk, magyaroknak azon-
ban jó tudnunk, hogy az elismerések – a dolgok lényege és megjelenési 
formáik sajátos összefüggése következtében – tulajdonképp nem nekünk 
szólnak, hanem a jeles osztrák költőknek. 
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ZSIGMOND ENDRE 
Pannónia – Edinburgh – Bécs111 

Nagy Kázmér: Skócia pannóniai királynéja, Aurora Könyvek, München 
1971, 85 lap 
Juhász László: Bécs magyar emlékei, Bécs 1972, 168 lap 
 
Az életrajzírásnak – ellentétben az önéletírással – irodalmunkban nincs 
sok becsülete. Két kézen is könnyű előszámlálni az igazán nagy magyar 
életrajzokat; az olyan köteteket, amelyek a tudományos tüzetesség, az 
irodalmi szintű megformálás és a szenvedélyes elevenség és időszerűség 
követelményeit egyaránt kielégítik. De ez az elhanyagolt műfaj mintha új 
életre kezdene kelni a nyugati magyar irodalomban; talán a literatúra 
egyetlen más ágában sem született, itt Nyugaton, annyi maradandó alko-
tás, mint éppen ebben. Gondolok itt olyan írásokra, mint Baumgarten 
Sándor néhány éve megjelent kiváló biográfiája a forradalmár Teleki 
Sándorról, Őry Miklós nemrég kiadott Pázmány–kötete, Gombos Gyula 
nagyszabású írása Szabó Dezsőről, vagy Molnár József ígéretesen készülő 
Tótfalusi Kis Miklós könyve, – hogy csak néhány példát ragadjak ki. 

Úgy hiszem, az életrajzoknak ez a virágzása összefügg a nyelvi közös-
ségből kiszakadt ember egyik legerősebb lelki reakciójával: a 
múltbafordulással, a fokozott hagyományőrzéssel. 

Engem is a bánat megviselvén zordul, 
Vigaszért hő lelkem a múltakba fordul; 
Azokkal időzöm, akik másszor voltak: 
Mit az élet megvon, megadják a holtak. 

— öntötte klasszikus szavakba Arany János ezt az életérzést, mikor a 
forradalom leverése után már ő is csak belső emigráns lehetett hazájában. 
Ez a hagyományőrzés sok emigránsban múltba–rekedéssé, reakciós szem-
léletté torzulva, súlyos károkat okoz, különösen a politika, a világnézet 
terén. De ugyanakkor – örömmel látjuk – ugyanez a lelki alapállás több 
nyugati magyar írónál ihletforrássá lett; a „másszor voltakkal időzve” 
régenvolt nagyjaink életét kutatják, dolgozzák fel. 

Ezt a sort gazdagítja most a Londonban élő Nagy Kázmér, München-
ben kiadott, remek kiállítású kis kötete Skóciai Szent Margitról. Magyar 
származású, az Árpádok véréből való volt-e a királyné, Skótország védő-
szentje? Erre a régóta vitatott történeti kérdésre keres feleletet a szerző. 
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Végső következtetése az, hogy – ha teljes bizonyossággal nem is állíthat-
juk –, a rendelkezésünkre álló adatok és érvek tárgyilagos áttekintése 
után, mégis elmondhatjuk: Margit királyné anyja nem lehetett más, mint I. 
István királyunk leánya. Nagy Kázmér érvelése – legalábbis a laikus szá-
mára – meggyőzőnek látszik, bár, természetesen, a kérdést csak akkor 
tekinthetjük majd lezártnak, ha a szaktörténészek is leteszik a garast; ki-
egészítve, megkérdőjelezve, vagy (esetleg) cáfolva Nagy Kázmér felsora-
koztatott érveit. 

De hogyan került a skótok trónjára a magyar király unokája? 
Margit, apai ágon, Vasbordájú Edmund angol király unokája volt. Mi-

kor 1016-ban a győztes dán hódító, Kanut elfoglalta az országot, száműz-
te a „vasbordájú” király két, akkor még csecsemőkorban lévő fiát: Ed-
mundot és Edvárdot. A két bujdosó királyfi hosszabb hányódás után Ist-
ván udvarába került és Edvárd egészen 1057-ig ott is élt. Feleségét, István 
király lányát Agathének – magyarosan: Ágotának – hívták. Az ő legidő-
sebb leányuk volt Margit, aki a Baranya–megyei Mecseknádasd melletti 
Réka várban született 1046-ban. Az akkori pécsi püspök, Boldog Mór – 
akit Szerb Antal az „első magyar írónak” nevez – ismerte a királyi csalá-
dot és feltehető, hogy lelki vezetője lehetett Margitnak. A száműzetésben 
született Margit, hazájába visszatérve, számos viszontagság után III. 
Malcolm skót király felesége, Skócia királynéja lett. Mély nyomot ha-
gyott országa életében: különösen a hitélet elmélyítésén és a művelődés 
felvirágoztatásán munkálkodott; méltó volt magyar nagyapjához. 

Margit királynét IV. Ince pápa 1251-ben iktatta a szentek sorába, X. 
Kelemen nyilvánította Skócia védőszentjévé és XII. Ince jelölte ki a ró-
mai liturgikus naptárban június 10. napját Szent Margit ünnepévé. Halá-
lának napja pirosbetűs ünnep egész Skóciában, június 10-ét pedig több 
helyütt nyilvános körmenettel tartják meg. Margit egyik lánya, Hódító 
Vilmos Henrik nevű fiának, Anglia uralkodójának lett a felesége: Margit 
személyén keresztül így forrt össze az angolszász és az új, norman dinasz-
tia, ő az összekötő kapocs II. Erzsébet brit királynővel, az uralkodó Wind-
sor házzal is. Alig néhány hónapja pedig Gray bíboros, edinburghi érsek 
az ott őrzött Margit ereklyéből két kis darabkát küldött Kozármisleny és 
Mecseknádasd számára. István messzire szakadt skót unokájának emléke-
zete így épít hidat még ma, kilenc század múltán is Pécs és Edinburgh, 
Magyarország és Nagybritannia között. Ugyanezt a célt szolgálja Nagy 
Kázmér gondos kutatásokra épített, bő jegyzetanyaggal ellátott könyve is. 

* 
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Mária Terézia korában több magyar élt Bécsben, mint Budán. Az egy-
kori császárváros évszázadokig amolyan tiszteletbeli magyar város volt – 
művelődésünk második (és nem is mindig második), titkos fővárosa. 
Szidhatták kuruc őseink a huncut németet, az átkos bécsi politikát – szín-
házba vagy képtárba azért csak oda jártak, mint ahogy feleségük is ott 
vásárolta tavaszi kalapjait és kosztümjét! Még ma is elég egy pillantás 
valamelyik bécsi, külvárosi utcára: az utcakövek, a dohányárudák cégérei, 
a zajongó kiskocsmák és kávéházak, a nők mosolya, mind–mind Pestre 
emlékeztet; ha nem is a mai, hanem inkább a tegnapelőtti Budapestre: 
mondjuk, Krúdy Józsefvárosára. Az iskolai magyarórák emlékeiből is 
könnyű összeállítani egy gazdag listát Bécs magyar kapcsolatairól: Szé-
chenyi – aki Bécsben született és halt meg – itt írta a „Nagy magyar szatí-
rát” és a „Blick”-et, Bornemisza Péter itt fordította magyarra az Elektrát, 
itt vetette papírra a raboskodó Bethlen Miklós nagyszerű önéletírását, itt 
fáradoztak szellemi életünk megújításán, a „nemzet tsinosodásán” a test-
őr–írók – hogy csak néhány irodalmi vonatkozást említsek. Igen, az oszt-
rák fővárost ezernyi ragyogó (és sötét) szál fűzi Magyarországhoz! Volta-
képp csodálatos is, hogy Juhász László tudomásom szerint az első, aki 
mintegy „leltározta” Bécs magyar emlékeit és a gondosan felkutatott ada-
tokat hasznos útikönyvbe foglalta, minden Bécsbe látogató magyar tanul-
ságára. 

A kényelmesen zsebbe–illő útikalauz három részre tagozódik: az első 
és egyben legterjedelmesebb fejezet, az útikönyvek hagyományos modo-
rában végigvezet a bécsi múzeumok magyar eredetű és vonatkozású mű-
kincsein, valamint az egyházi és építészeti emlékeken. A szerző nem 
elégszik meg a száraz, legfontosabb adatok följegyzésével, hanem, ahogy 
végigvezet az Udvari Kincstár, a Várostörténeti Múzeum, a Hadtörténeti 
Múzeum, a Nemzeti Könyvtár és az Állami Levéltár magyar vonatkozású 
műkincsei előtt, fölhasználja az alkalmat, hogy a magyar művészettörté-
net és történelem számos érdekes adatát a látogató, vagy adott esetben az 
olvasó emlékezetébe idézze. A múzeumok után a könyv Bécs magyar 
vonatkozású, illetve magyarok által építtetett udvari épületeihez, palotái-
hoz és szállodáihoz vezet el. 

A második részben a hosszabb vagy rövidebb ideig Bécsben tartózko-
dó magyarok nyomát kutatja. A kalandozások korától a múlt század végé-
ig számos magyar lakott Bécsben, vagy látogatta meg a császárvárost. 
Juhász az ő életükre vonatkozóan bőven idéz korabeli dokumentumokat 
és feljegyzéseket, illetve a bécsi magyarok emlékezéseit és leveleit. 
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A kötet harmadik részében szintén számos ilyen régi magyar följegy-
zést találunk az egykori Bécsről. Juhász áttanulmányozta a Bécsről szóló 
régi magyar útikönyveket. Az első és sokáig az egyetlen magyar utazó, 
aki külföldi útleírásában részletesen foglalkozott az osztrák főváros neve-
zetességeivel, Sándor István volt. Kötete, amely (a szemelvényekből ítél-
ve) mindmáig élvezetes és értékes olvasmány, 1793-ban jelent meg Győ-
rött „Egy külföldön utazó magyarnak jó barátjához küldetett levelei” cí-
men. Az útikönyv, ebből a műből vett, andalítóan kedves szemelvények-
kel zárul. Egészében: Juhász László hasznos, értékes útikönyvet adott 
kezünkbe, amely ugyanakkor szórakoztató olvasmánynak sem utolsó. 
Gondolom, a magyar látogató ezentúl – érkezzék bár Pécsről vagy Cleve-
land-ből, Londonból vagy Budapestről – két útikalauzzal vág majd neki 
az osztrák fővárosnak. Az egyik elvezeti a nemzetközi hírű nevezetessé-
gekhez: a színházakba és az éttermekbe, a képtárakba és a székesegyhá-
zakhoz. A másik, Juhász kötete nyomán pedig megnyílik előtte a rejtőző 
város: a magyar Bécs. 
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SZERKESZTŐSÉG 
A nyugati magyar irodalomért112 

Új Látóhatár est Baselben – Irodalmi találkozó Franciaországban 
 
Az Új Látóhatár Baráti Társasága svájci csoportjának rendezésében folyó-
iratunk április 28-án irodalmi estet tartott Baselben. Borbándi Gyula be-
köszöntő szavai után Major–Zala Lajos és Lőkkös Antal olvasott fel új 
verseiből, majd Monoszlóy Dezső adott elő szemelvényeket verseiből és 
prózai műveiből. Kispéter Éva zongoraművésznő Bartók Béla és Farkas 
Ferenc műveket játszott. Zsigmond Endre egy a nyugati magyar írással 
kapcsolatos ausztráliai emlékét elevenítette fel. Molnár József záróbe-
szédében folyóiratunk helyzetét és a nyugati magyar könyvkiadás prob-
lémáit ismertette, ezen kívül megemlékezett Janus Pannoniusról, aki öt-
száz éve halt meg és akinek egy műve Frobenius neves baseli nyomdájá-
ban jelent meg 1518-ban. Cs. Szabó László elfoglaltsága miatt nem jelen-
hetett meg, de levélben üdvözölte az irodalmi est résztvevőit. Cs. Szabó 
alábbi levelét Borbándi Gyula olvasta fel: 

„Huszonhárom éve vagyok magyar író külföldön s egyébre sem em-
lékszem, mint arra, hogy kisebb–nagyobb válságban vergődik a magyar 
irodalom idekint. Érthető; emigrációs irodalomnak gyors hervadás a sor-
sa. Közismertek az okai. 

A miénk ugyanakkor kivétel. Tudtommal nagyobb, mint hasonló hely-
zetű kis és nem is olyan kis népeké: súllyal bíró, független kiegészítője a 
hazainak. Nemcsak nagyobb a szokottnál, szívós is. Örökös válságban él 
és túlélte valamennyi válságát. Segíti az írót szívósságában a keserves 
hagyomány, hiszen Bessenyei elnémulásától Csokonai pusztulásáig ott-
hon még rosszabbul festett a helyzet. Nincs messze az a lesújtó kor, teg-
nap történt, ha egy nép életkorában gondolkozunk. Megvan a kitartás az 
írókban és nagy jóakarat van az olvasókban, csak szétszórtan nem tudnak 
eléggé egymásra találni. Beszélgetéseim szétszórt magyarokkal, a javával 
egy féltucat országban meggyőztek a kiaknázatlan áldozatkészségről. 

A nagy világon e kívül Nincsen számodra hely, mondta Vörösmarty a 
hazáról. Számunkra még jó ideig, ki tudja meddig, csak a nagyvilágban 
van hely, itt kell élnünk és halnunk. Élnünk, ha lehet. Nincs más válasz-
tás; lapjaink és könyveink sok–sok ezer olvasót érdekelnének ugyan ott-
hon, de eltilt tőlük a rendszer. Dialógusról beszélnek a hatóságok. Hamis 
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az elképzelt dialógus, mert egyoldalú. Hivatalos csatornákon keresztül ők 
lennének az adakozók, mi legyünk a passzív befogadók. Holott nekünk is 
van mit adnunk. Amiről a megfosztott hazai olvasó ritkán értesül s alig 
tud. A kinti magyar irodalom tehát kizárólag a külföldi magyar olvasókra 
szorul. Szíves örömest, mert becsüli. Tízezrek helyett a pár ezret. 

Nem magamért beszélek; én már kifelé megyek. Hátam mögé nézek, 
mint egy öreg Toldi a felnyomulókra; egész kis sereg fiatal Toldit látok. 
Nem szilaj, szemtelen apród úrfiak, akik közt szétüt vészes buzogánya. 
Olyan legények, akiknek önként átengedi, mert tudja, hogy jó kezekbe 
kerül, a félretett fegyver. „Negyvenezer író Nyugatra tart”, írtam tréfálva 
1956-ban; félszáz csakugyan volt köztük, még több is. Idekint fejlődtek 
magyar íróvá, ki már egyetemi diplomával, ki érettségivel, néhányan úgy, 
hogy idegenben fejezték be a középiskolát. Költőkön, elbeszélőkön, esz-
széistákon kívül történészek, filozófusok, irodalomtörténészek, hadtörté-
nészek, zenetudósok, művészettörténészek. Velük együtt a százat is meg-
haladja a potenciális munkatársak száma. Rejtély és csoda, boldogító rej-
tély, vidító csoda. Még nagyobb csoda, hogy leszakadván az anyaország 
köldökéről, nem szakadtak el az anyanyelvtől. Ellenkezőleg. Régen rájöt-
tem, hogy helyes beszédre, tiszta magyar szóra ők taníthatnák az Akadé-
mia vasnyelvű kandidátusait. Értük van szükség a külföldi magyar iroda-
lom nyomtatott fórumaira a következő negyedszázadban. 

Sokkal több a veszteni való, mint huszonhárom év előtt.113 S a válság 
is nagyobb, mint a korábbiak, segítség kell, gyorsan és kitartóan. Jó mun-
kát, lélekben köztetek vagyok, új muszáj Herkulesek.” 

A baseli irodalmi est sikere nem kis mértékben a fáradhatatlan előké-
szítők és rendezők, Kovács Andor, Pete Ferenc és Jonkoff Iván érdeme. 

A Neue Zürcher Zeitung május 10-i számának kulturális rovatában 
foglalkozott a baseli esttel és az Új Látóhatár történetével. Megemlíti, 
hogy a folyóiratot Molnár József és Borbándi Gyula szerkeszti és adja ki. 
„Az ő maradandó érdemük – állapítja meg a zürichi világlap munkatár-
sa—, hogy széles művelődési ismereteiket már majdnem egy negyedszá-
zada az országhatárokon kívüli magyar irodalom szolgálatába állították ... 
önzetlen buzgalmukat a magyar Reformáció korának protestáns prédiká-
toraiéhoz lehetne hasonlítani. írók, kiadók, nyomdászok és szerkesztők 
egy személyben és oly odaadással szolgálják ügyüket, mint a magyar ige-
hirdetők a XVII. században. Ma az Új Látóhatárban nagy önkéntes mun-
katársi gárda dolgozik s a gondosan előállított vonzó folyóirat a kiadó kis 

                                                           
113 Folyóiratunk első száma huszonhárom évvel ezelőtt jelent meg Zürichben 
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nyomdájában készül. A vállalkozás spiritus rectora joggal büszkélkedhet 
azzal, hogy Magyarországon egyedül a Nyugat nevű folyóirat jelent meg 
folyamatosan hosszabb ideig... Molnár József és Borbándi Gyula ezen 
kívül még jelentős áldozatok árán a külföldön élő magyar írók műveit is 
kiadják figyelemreméltóan szép, gondozott kötetekben.” A cikkíró a to-
vábbiakban megemlékezik Major–Zala Lajos költői munkásságáról és 
hosszan méltatja Cs. Szabó László írásművészetét, akinek Római muzsika 
című legutóbbi kötete „az alkotó elme valóságos tűzijátéka.” Cs. Szabó 
László – írja a Neue Zürcher Zeitung munkatársa – „a szó mestere, aki az 
örök jelenvalóság látott és megértett folyamában európai évezredeket köt 
össze.” 

 
* 

A baseli irodalmi est szereplői és többen az Új Látóhatár barátai közül 
a svájci városból átmentek Franciaországba, hogy részt vegyenek a 
svájcifrancia határ közelében, Mont Jean-ban rendezett két-és fél napos 
irodalmi találkozón. E találkozóra az ott lakó Nagy Ernő hívta meg az Új 
Látóhatár és az Irodalmi Újság szerkesztőségét, valamint a .két folyóirat 
baráti körének több – a környező országokban élő – tagját. A megjelentek 
Mont Jeant – ahol Nagy Ernő háza épült – nyomban elnevezték 
Jánoshegynek. Az Új Látóhatár szerkesztőségét Borbándi Gyula, Molnár 
József és Zsigmond Endre, az Irodalmi Újság szerkesztőségét Méray Ti-
bor és Lehoczky Gergely képviselte. A két folyóirat munkatársai közül 
megjelent Arató László, Dénes Tibor, Fejtő Ferenc, Kende Péter, Lőkkös 
Antal, Major –Zala Lajos, Monoszlóy Dezső és Molnár Miklós. A baráti 
körök tagjai közül részt vett a megbeszélésen Andreánszky Árpád, Ga-
lambos Gyula, Jonkoff Iván, Kormány Géza, Kovács Andor, Magos Gá-
bor, Magos Judit, Major Linda, Pete Ferenc, John Seguier, és Somogyi 
Tibor. A résztvevők Ausztriából, Franciaországból, Hollandiából, Nyu-
gat–Németországból és Svájcból érkeztek. A tanácskozás napirendjén a 
két folyóirat anyagi problémái, a magyar könyvkiadás eddigi eredményei 
és nehézségei, valamint az irodalmi együttműködés lehetőségei szerepel-
tek. Az értekezletet Háy Gyula levélben üdvözölte. Ebben az Asconában 
élő és a megjelenésben egészségi okokból akadályozott munkatársunk 
többek között ezt írta: 

„A magyar nyelv, a magyar irodalom és – nem is kerülő úton, hanem 
közvetlenül – az egész magyar jövő szempontjából végtelenül fontos az 
„Irodalmi Újság” és az „Új Látóhatár” megjelenése. Nem akármilyen két 
értékes sajtótermék fennmaradásáért folyik a harc, hanem a magyar iroda-
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lom, nyelv, tradíció, a legjobb magyar nemzeti szokások és az európai 
kultúra egy szerves részének továbbéléséért. Csak természetes, hogy mi 
száműzött magyar írók minden erőnkkel részt akarunk venni ebben a 
harcban.” 

Az értekezlet résztvevői elhatározták, hogy mindent elkövetnek a két 
folyóirat további zavartalan megjelenésének biztosításáért. A baráti kötök 
igyekeznek új olvasókat, előfizetőket toborozni, ezenkívül tehetős magya-
rokat a két orgánum támogatására bírni. A megjelentek azzal hagyták el 
Nagy Ernő és felesége, Nagy Ilonka vendégszerető házát, hogy a magyar 
irodalomnak nem szabad elnémulnia nyugaton. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Szerepek jelmez nélkül114 

Szakonyi Károly: Harmincnégy ember, Szépirodalmi Könyvkiadó, Buda-
pest 1971, 565 lap 
 
Őszintén sajnálom, hogy Szakonyi Károly színdarabjait és hangjátékait 
sem színpadon, sem rádióban nem volt alkalmam látni, hallani, holott 
szépírói képességeire már első novelláskötete alapján felfigyeltem. Mi 
sem lenne tehát indokolatlanabb, mint nem látott, nem hallott, de időköz-
ben bemutatott és előadott darabok utólagos fel nem kért dramaturgjává 
léptetni elő magamat. Hogy mégis valami hasonlóra vállalkozom, ennek 
egyszerűen az a magyarázata, hogy a szerző maga kért fel rá, mi több, 
egyenesen megbízott ezzel a feladattal. Könyvének előszavában 
szószerint ezt írja: 

„Harmincnégy ember lép Önök elé ebben a könyvben. Mindannyian 
újra felöltötték magukra azt a mezt, amit még akkor viseltek, mielőtt be-
léptek a stúdióba vagy a színházba. Azon a hangon szólnak most, ami 
leginkább a sajátjuk: hiszen szóltak már kölcsönvett hangon is, s bár ama 
hangok legtöbbnyire remeklések voltak, de mégiscsak valamiféle segédle-
tek: színészek adták kölcsön személyiségük varázsát ahhoz, hogy e har-
mincnégy ember könnyedén megértesse magát hallgatóival, nézőivel. S a 
színészeken kívül rendezők meg technikusok, díszlet- és jelmeztervezők 
művészetük és képességük legjavát adva ügyködtek azon, hogy mind a 
harmincnégy karakter hatásosan érvényesüljön. De most nincs segítség. 
Most önmaguk állnak itt pőrén, smink és jelmez nélkül. Nincsenek kulisz-
szák, sem hangulatteremtő zörejek és zenei aláfestések, fényszórók sem 
világítanak. Rajtunk a sor, hogy e lapokon megteremtsük a hangjátékok 
és a színházi estek légkörét. Rajtunk a sor, az írón, aki most csak puszta 
szöveget ad közre, és az olvasón, aki a fantázia végtelen színpadán fogja 
jelmezbe öltöztetni, díszletek közé állítani, megvilágítani ezeket az embe-
reket. Hányféle előadás lesz? Ahány olvasó, annyiféle. Szeretném látni 
ezeket a színpadokat, szeretném látni alakjaim sokféle újjászületését. De 
meg kell elégednem annyival, hogy útjukra bocsátom embereimet, rábíz-
va őket az ismét és ismét életrekeltő olvasókra.” 

Szakonyi, mint láttuk, egyrészt hisz a színészi személyiség kölcsönad-
ható varázsában – én is hiszek benne, jó és rossz értelemben egyaránt, 
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értve ezalatt a pillanatnyi odafigyelés számtalan optikai és pszichológiai 
káprázatát – másrészt a pőre szó erejében is hisz és az olvasóra bízza, 
hogy ki–ki építse fel a maga színpadát, öltöztesse jelmezbe a könyv har-
mincnégy szereplőjét. Azzal is tisztában van, hogy ez a kísérlet sikeres és 
kevésbé sikeres előadásokat inspirál majd, tehát sok–sok színpadot, ennek 
egyikén talán az én többé–kevésbé fenntartásokkal terhes közreműködé-
sem is előadható. 

A fenntartások nem onnan származnak, mintha eleve kétségbevonnám 
Szakonyi képességeit, humánus szándékát, igazságkeresését, inkább ab-
ból, hogy e szándékaiban oly egyértelműen rokonszenves szerző a könyv 
lapjain olyan személyekkel akar megismertetni, akiknek szavakból össze-
állított karakterisztikája nem elég érdekes ahhoz, hogy további 
életrekeltésükön fáradozzam. A hozzájuk kapcsolt történet is általában 
annyira végigmondott, hogy az olvasó együtt–teremtő kíváncsiságának 
nem marad táptalaja. 

Közelebbről vizsgálva ennek a negatív értékítéletnek vagy sikertelen 
olvasói közreműködésnek az okait, megpróbálok azzal a fickóval élni, 
hogy a függöny valóban felgördült és én az előadássá változtatott könyv 
nézőterén ülök. Megnézem a tartalomjegyzékbe foglalt színlapot. A fel-
vonások a következők: Majd jönnek érted, hangjáték. Ördöghegy dráma 
hangulatokból és tényekből, Albérlet és filodendron hangjáték, Adáshiba 
komédia két részben, Ki beszél? ismét egy hangjáték, és közöttük a fel-
frissítő szünetek, egy–egy rövid elbeszélés. 

Így első olvasásra valóban bő színlap, de időközben a függöny már fel 
is gördült. 

„Markó: Most hát mindennek vége. Fogva tartott, de én megszabadul-
tam tőle. (köhög) Megszabadultam?! Ő halott. Meghalt. Megöltem, (hitet-
lenkedve) Megöltem... Én öltem meg? Én, igenis én! (köhög) Nem akar-
tam, nem. (kiáltva) Mindegy. Akartam, nem akartam, megöltem! Úris-
ten!” 

Így kezdődik az első felvonás, vagy ha úgy tetszik, a könyv első darab-
ja a Majd jönnek érted hangjáték. És így is folytatódik. Markó, a kamion-
sofőr egyik útja alkalmával megismerkedik egy kávézó kiszolgálónőjével. 
Egymásba szeretnek. Ott marad a kávézóban. Lemond a távoli utakról. De 
aztán a messzi tájak utáni nosztalgia felerősödik benne. Menne is, marad-
na is. Az asszony küldené, marasztalná is, végül összevesznek. Markó 
meglöki szerelmesét, az nekiesik a jégszekrénynek, szörnyethal. A folyta-
tás azonossága nem az itt előrevetített történetből következik, hanem ab-
ból a hangjátéktechnikából, hogy mindezt Markó meséli el, mintegy visz-
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szaemlékezve, s az emlékezés során a felidézett hangok megszemélyesül-
nek, ők mondják fel a szétosztott események részleteit. Technikailag ez 
így a legkönnyebben realizálható hangjáték–felépítés, olvasva azonban 
hamar kiderül az abszurditása. Az árkon–bokron átgázoló és bujdokoló 
gépkocsivezető, aki állandóan attól fél, hogy máris nyomában vannak, 
aligha mond ilyen kerek történeteket saját magáról. Egyrészt azért nem, 
mert az események részleteit amúgyis ismeri, s elég számára egy felvil-
lantott kép, hogy az egésznek a hangulata kinyíljon. Másrészt a visszaem-
lékezés mechanikája távolról sem ilyen folyamatos. Arról nem is beszél-
ve, hogy a rendkívüli helyzetbe került egyén szorongatottsága nem egyet-
len időkulissza mögé menekül, vagyis nemcsak az jut eszébe, ami jelen-
legi állapotát közvetlenül megelőzte, hanem életének más tájairól is szin-
tetikusan építi fel a maga hangulatbúráját. Ha innen színeződne a sovány 
történet, a menekülő ember kimeríthetetlen pszichéjéből, nem degradá-
lódnék a nevezzük menekülő vad már gyakran látott filmkliséjévé. 

Hogy ez a feldolgozás Szakonyi Károlyt sem elégítette ki, abból is lát-
szik, hogy az egész történetet bizonyos átdolgozásokkal az Ördöghegy 
című drámájába is beleépítette. A menekülésnek ebben a darabban nem-
csak története, de bizonyos szimbolisztikája is van. A gyilkos kamionso-
főr már csak akkor toppan a darabba, amikor a többi szereplők, ugyancsak 
menekülők, a Prédikátor, az Ejtőernyős és Felesége már elég szorongást 
és unalmat raktak maguk köré a saját maguk–kereste tóparton. Az is a 
darab javát szolgálja, hogy az Ördöghegyben a sofőrről kiderül, valójában 
nem is gyilkolt. Menekülésének szánandósága ezzel azonban cseppet sem 
csökkent, egy fokkal talán még emberszagúbbá vált. Az Ördöghegy két-
ségtelenül előrelépés, de a különválasztott szereplők még így sem rendel-
keznek elegendő teherbírással a szerzői szándék megvalósításához, neve-
zetesen ahhoz, hogy az „élet elől menekülés tragédiája” nemcsak Szako-
nyi elképzeléséből, de a felépített szereplőkből is kihüvelyezhető lenne. 

Az Albérlet és filodendron egy fiatal pár lakáskereső Odysszeája. A 
munka címe az is lehetne: Kik laknak egy házban? Ezzel a problémával 
Lesage Sánta ördöge is foglalkozott, de ő egyszerűen leemelte a háztetőt 
és belenézett a lakásokba. Hasonló költői lendülettel napjainkban Anouilh 
is él, Szakonyi hőseinek azonban fáradságosabb úton kell végigjárni az 
emeleteket, ők minden lakásba becsöngetnek. A lakásajtók kinyílnak, a 
lakók elmondják az életüket, az ajtók újból becsukódnak. Még véletlenül 
se fordul elő, hogy valaki ne ilyen teljes életfeltárulkozással reagálna a 
csengetésre, vagy azért, mert nincs kiadó szobája, vagy mert pillanatnyi-
lag nem tartózkodik otthon. Véleményem szerint ha már mindenáron má-
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sok fejébe és lakásába akarunk leselkedni, az a Lesage-i mozdulat sokkal 
meggyőzőbb és főleg poétikusabb is, mint ez a Szakonyi-féle lakásról–
lakásra járás, több házból összehordott szintetikus hangulat zsibvására. És 
ha végignézzük a kopogtatások vagy csöngetések történetét, a művi úton 
egy házba összehordott epizódok sem különösebben érdekesek. Az első 
csöngetésre a lakáskeresők például megtudják, hogy az öreg orvos nővé-
réé a lakás, aki a másik szobában haldoklik. Továbbá, hogy az orvosnak 
volt egy fia, aki elesett, de halálát elég sokáig sikerült titokban tartani 
felesége előtt, végül mégis megtudta, s akkor szívszélhűdésben meghalt. 
A második csöngetésre megismerkedünk a gyerekek kedvéért villanyvo-
nattal játszó főbérlővel, annak e játékosság iránt igen elnéző feleségével, 
valamint a nagymamával, aki minduntalan a lakatot szeretné leverni az 
előző albérlők szobájáról. A harmadik csöngetésre a kissé szenilis, filo-
dendronjával foglalkozó nénike nyit ajtót, ő ki is adná borsos áron a szo-
bát, de az időközben megcsömörlött fiatalasszony ledönti a filodendront, s 
a fiatal pár ismét hoppon marad, sőt, egymástól is elidegenednek. E fenti 
sorsnomenklatúrát sine ira et studio a szerző igen sablonos módon tárja 
elénk. De mintha ezúttal is a hiányérzet nemcsak az olvasót kerülgetné, 
mert a szerző egy másik hangjátékban újból nekigyürkőzik a „házak bel-
sejébe pillantásnak”, s itt, a Ki beszélben, legalábbis a cselekménymozga-
tás sokkal eredetibb ötletre épül. A sánta ördög szerepét most nem egy 
lakáskereső pár, s nem is egy házon belül, de több házban a szegény és 
unatkozó vénlány veszi át, aki apróhirdetések ürügyén keresi fel a külön-
böző otthonokat, hol zongora, hol autóvásárlás, hol meg lakáscsere címén. 
A végén persze kiderül, hogy mindez csak árvaságának paravánja. Nem 
tud mit kezdeni az idejével, szeretne valakivel elbeszélgetni. Hogy kivel? 
Aki meghallgatja. Emília, a vénkisasszony bőbeszédűsége Szakonyinak 
ebben a hangjátékában nemcsak indokolt, de groteszkségében részvétkel-
tő is. Az öreglány ugyanis nem a saját életét meséli, hanem tulajdonkép-
pen arról beszél, ami az életéből kimaradt, férjről, gyerekekről, válásról, 
csalódásról, autóról, csak a macskákról nem tesz említést, pedig rajtuk 
kívül mással nem rendelkezik. S itt, ezen a hangjátékon belül Szakonyi 
hangulatfestő és helyzetkép-teremtő tehetsége is érvényesül, mert az idő-
ben és térben jól elhelyezett cselekménybonyolításhoz jól illeszkednek a 
külön–külön megkomponált epizódok. 

A Ki beszél hangjáték némiképpen rávilágít Szakonyi színpadi sikerei-
nek titkára. Itt ugyanis egy jól szerkesztett történetben villannak fel olyan 
jelenetek, amelyek megfelelő hanghatással, színészi képességgel karikí-
rozva és színezve a színpadon olyan esetben is hatásosak, ahol a Ki be-
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szél-től eltérően az egész darab vonalvezetése nem ilyen frappáns. Ehhez 
természetesen azt is hozzátehetnénk, hogy egy előadott darab helyhez és 
időhöz kötött térben érvényesül. Mondanivalójának helyi hátteret kölcsö-
nöz ez a megkötöttség. 

A harmincnégy ember könyvi színpada azonban ilyen megfontolásokra 
nem kötelez, vonatkozik ez az Adáshibára is, amelynek taglalását utoljára 
hagytam. A komédia színpadi sikere ismeretes. Bécsi bemutatója is jelen-
tős közönségvisszhangot váltott ki. Színpadi megjelenési formájától, jel-
mezeitől és előadó színészeitől megfosztva azonban a komédia mögött 
elrejtett tragikomikum banálissá válik. Egy kispolgári család, amely a TV 
bűvöletében él, egyszercsak Krisztussal találja szemben magát, aki borrá 
változtatja a vizet, meggyógyítja a bénát, de ők ezt se veszik észre, tovább 
nézik a televíziót. E rövid tartalmi összefoglalás talán még nem is olyan 
eredménytelen, mint maga a kivitelezés. Egy Anouilh, aki a csodás, a 
meseszerű és a valóság elemeit harmonikusan keveri szemünk előtt, talán 
ezzel az anyaggal is tudott volna gazdálkodni. Szakonyinak nem sikerült. 
Komédiájának első részében naturalista fotográfiát nyújt a TV-t néző csa-
ládról, aztán egyszercsak megjelenteti a csodatevő Krisztust, aki csodái-
val együtt hoppon marad. Aligha elképzelhető. A bemutatott családtagok 
ugyanis a TV-től sem várnak egyebet, mint mindennapi csodákat. Ebben 
a légkörben Krisztus csak úgy maradhat észrevétlen, ha tegyük fel, csoda-
tevő képessége csütörtököt mond. A darab etikai célja ezt a törést nem 
tudja feledtetni. A közönségsiker szerintem elsősorban a darab külsősége-
inek, komikus elemeinek és nem a mondanivalójának szól. 

Összefoglalva a Harmincnégy ember könyv–színpadát, ha a sikeres 
előadás ezúttal a legtöbb esetben el is maradt, a darabok mögött munkáló 
írói szándék és alkotói becsületesség mindenesetre kitapintható volt, talán 
még ennél is több, kíváncsiság és várakozás az új Szakonyi darabok után. 
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PEÉRY REZSŐ 
Firenzétől Tihanyig115 
Borsos Miklós: Visszanéztem félutamból, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest 1971, 354 lap 
 
Könyvekről ismertetést vagy bírálatot írni: ez a tevékenység egyben bú-
csúzás is tőlük. Amikor az ismertetésnek csak terve van meg, újból elő 
lehet venni a könyvet, beleolvasni, ellenőrizni a vele kapcsolatban kiala-
kult benyomást vagy emlékeket. Az ember eleve fél attól, hogy az első 
olvasás közben nem eléggé gondos, még egyszer ki szeretné próbálni, 
figyelt-e a gondolatokra, formákra, a szerkezetre, a színekre, vagy a rész-
letek arányaira. A megbeszélendő művel foglalkozni, azt ismételten kö-
rüljárni, titkaiba behatolni a szép, az érdekes része ennek a foglalkozás-
nak. Amidőn készül már a recenzió, egyben rövidül az idő, amelyet egy–
egy nekünk kedves könyvvel tölthetünk, oldódik a varázs, amelyben olva-
sás közben éltünk, beszámolónk gondjai felett tűnődve egyre távolabb 
kerülünk az olvasás okozta gyönyörűségtől. Az ismertetés vagy bírálat 
rendszerint még csak erősen rövidített utalás lehet egy kalandra, amely a 
mű olvasása, akár az azonosulás, akár az ellenkezés, az ellenhatás kaland-
járól volt szó. Minél gazdagabb, teljesebb, sokoldalúbb, igényesebb egy 
könyv, annál méltánytalanabbnak, igazságtalanabbnak látszik a rövidítési 
kényszer, amelyet az ismertetés megszabott terjedelme előír. 

Nehezen válunk meg olyan könyvektől, amelyeket olvasás közben túl-
ságosan megszerettünk. Fájó szívvel latolgatjuk, lesz-e képességünk, le-
leményünk, hogy méltóképpen szóljunk róluk. Eleve félünk attól, hogy 
nem tudjuk majd a mű okozta varázst és meglepetést valamennyire azo-
nos hőfokon közvetíteni, legalábbis megközelítően éreztetni. Igen fájdal-
mas dolog beszámolót írni – azaz elválni olyan könyvektől, amelyek szer-
zőjével azonosodnunk kellett. Mintha lényünk egy darabját kellene bú-
csúztatnunk közben ... 

Ezzel a nehézkes köntörfalazással, ezzel a félelemszülte halogatással 
szeretném búcsúmat egy ragyogó és kivételesen jelentős könyvtől néhány 
órával meghosszabbítani. Persze, közben szívesen és tudatosan csigázom 
fel az olvasó várakozását, mert azt a mű, amelyről íme szólnom kell, mél-
tán megérdemli abban a korban, amelyben egyre több a szenzáció, de 
egyre kevesebb az eredeti és nagy emberi jelenség. 
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A művész hatvanötödik életévében jelent meg Borsos Miklós szobrász 
és grafikus önéletírása: „Visszanéztem félutamból” címmel a Szépirodal-
mi Kiadónál Budapesten. A gondosan kiállított, szeretettel és kitűnően 
tipografizált könyvet Borsos Miklós rajzai és néhány nagy szobrának 
fényképmásolatai díszítik. 

Könyvek olykor évtizedek távolságából felelnek egymásnak. Borsos 
Miklós önéletírása így idézi emlékünkbe annak a magyar mesternek kor-
rajzát, akihez lénye erőteljes, keményen megformált emberségében, er-
kölcsi erejében, megalkuvást elutasító magatartásában, puritán jellegében, 
küzdelmekkel és nélkülözésekkel teli pályafutásában annyira közel áll. 
Kassák Lajossal rokonítják jellemének fontos alkati vonásai. Pályafutásá-
nak ívelése éppúgy a kézműves munka, a mesteremberi tevékenység sík-
járól indul a magasba: az ő iskolája éppúgy az önálló, öntevékeny tanulás, 
független keresés és tájékozódás, az intuitív ráébredés a művészet belső 
törvényszerűségeire, az ő egyeteme éppúgy Európa gyalogos, vándorlás-
sal való felfedezése, mint Kassáké volt; a mesterlegényi vándorlásnak és 
vándorló tapasztalatszerzésnek modem változata: alighanem a legutolsó 
vándorlások egyike ebben a században, amely közben elszokott az effajta 
felfedező utazástól. Az „Egy ember élete” azért jutott az eszembe, mert ez 
a könyv egy Borsos Miklóséhoz hasonlóan intéger nagy személyiség élet-
útjának története. Mindketten csak kiindulásnak, alakítanivaló nyers-
anyagnak, kiaknázandó lehetőségnek fogadták el életük külső kereteit, 
determinációit, hogy aztán küldetésük felé induljanak, tehetségük, lényük 
belső indításának imperatívuszát követve. 

Ezek a megfelelések: a két ember erkölcsi lényének, meg–nem–
alkuvásra termett jellemének mélységes rokonsága idézik egymás alakját 
a két önéletírásban. 

Mindketten autodidakták, mindketten lázadók, hatalommal, tekintély-
lyel szembeszálló emberek. Mindketten társadalmi kötöttségeikkel szem-
befordulva, azzal ellentétes irányban indulnak egyéniségük kiformálása 
felé. Mindketten autonóm lények, individualisták: mindketten a független 
alkotói életformában lelnek hazára. 

A párhuzam itt azután megszűnik: immár a rendkívüli eltérések tűnnek 
szembe, a tehetség méretének és jellegének, a nemzedéknek és a társa-
dalmi környezetnek erőteljes különbségei. 

Borsos Miklós egy nemzedékkel fiatalabb Kassáknál. Társadalmi, 
származási kötöttségei bonyolultabbak, történelmiebbek, műveltsége, 
tájékozódása, ízlése a Nyugattal párhuzamosan kibontakozó második 
képzőművész nemzedékhez köti. Élete derekán a magyar szellemi avant-
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gárdnak Tihany környékén szigetlétet alakító író- és képzőművész cso-
portjához tartozik, életművének színvonala és jelentősége a magyar szel-
lemi élet legnagyobb tüneményei közé emeli. Bartók, Ferenczy Béni, 
Szabó Lőrinc magaslatába. Családi, társadalmi hagyományból, kötöttség-
ből, egy eleve meghatározott szintű foglalkozási körből az embernek saját 
útján, saját céljai felé kitömi és elindulni e társadalmi kötöttség jellegétől 
függetlenül majdnem mindig drámai, kalandos, veszélyes vállalkozás. 
Borsos Miklós számára ez a kitörés különösen fájdalmas. 

Apja Nagyszebenben, majd székely repatriánsként Győrött volt meg-
becsült polgár, önálló boltot fenntartó, saját házában lakó órásmester. 
Amidőn a kis Miklós viselkedése, vad magatartása, csavargásai, rakoncát-
lankodása, iskolai pályafutásának sikertelensége láttán nyilvánvaló előtte, 
hogy fiából nem pap lesz vagy tanár, szinte örül is neki. Mert Borsos mes-
ter azt is látja – s ezt nagy örömmel látja –, hogy fia annál szívesebben 
tölti idejét a műhelyben, fúr–farag, reszel, kalapál, forraszt – itt azután 
kérdezősködés nélkül ügyes kézzel, született leleménnyel cselekszik. Azt 
szerette volna, ha fia örököse, órás vagy aranymíves lesz. Amidőn a kisfiú 
tizenöt éves diákfejjel, Lyka Károly művészettörténetének olvasása köz-
ben elhatározta, hogy festő lesz, vázlatkönyvvel kezd járni–kelni a világ-
ban és felköti a művészpálya azidőtájban jellegzetes megjelenési jelképét, 
a csokornyakkendőt, az apa megriad. 

Ez az apa nem korabeli módos kispolgár, hanem zenét és képzőművé-
szetet kedvelő, gyermekeit a művészet szeretetére nevelő, tájékozott, sze-
rény, okos mesterember. Olyan székely nemzetség tagja, amelynek ősei 
és leszármazottai közül többen a magyar szellemi és politikai élet ormain 
jártak. Hiszen a család olyan embereket tarthatott számon, mint Borsos 
Sebestyént, a 16. század erdélyi krónikaíróját, Borsos Tamást, Marosvá-
sárhely főbíráját és Bethlen Gábor diplomatáját, Paál László, a nagy ma-
gyar festőművész és Köllő Miklós, a jeles szobrász tartoztak kötelékébe. 
Az apának fia hajlamára vonatkozó aggálya a kimerülés, az elhasználódás 
veszélyeit, lehetőségeit mérlegeli a családi gének múltbeli nagy teljesít-
ménye után, az ügyeskezű fiú művészjövőjétől fél az 1919 után elnyomo-
rodó, széttépett, szerencsétlen országban. „A művészpálya nem való ne-
künk” – végzi be a család nagyjaira visszapillantó rezignált seregszemlé-
jét. A fiú szívében tántoríthatatlan marad eredeti célkitűzéséhez – művész 
lesz csak azért is, ám egyelőre a mesterség lépcsőjét választja. Amidőn a 
nagyszebeni gimnázium után Győrött a bencéstanárok közismerten szigo-
rú hatáskörébe kerül, otthagyja a gimnáziumot, félreteszi a csokornyak-
kendőt és beszegődik apjához inasnak, hogy kitanulja az aranyművesi és 
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vésnökmesterséget. Ennek a döntésnek jóvoltából immár szabadon követ-
heti tehetsége, érdeklődése, hajlamai sugallatát. Hiszen mint kisfiú kez-
dettől fogva szívből megvetette és unta az iskolát – a nem verbális és nem 
filológiai érdeklődésű, tehetséges emberek sokszor álltak vele hadilábon –
, annál szívesebben ődöngött szabad idejében Nagyszeben és Győr utcáin 
a barkácsoló, építő, fúró–faragó mesteremberek körül. Megfigyelte szer-
számaikat, kezük járását. Irigyelte, szerette a szikár kőfaragókat, „kőpor-
színű kordbársony nadrágjaikban”, akik egy–két vésővel és kalapáccsal 
annyi mindent tudnak csinálni, az ácsokat „rövid zekéjükben és négyfelől 
csúcsosra nyomott kalapjukkal”, amint gyors, ügyes, racionális mozdula-
taikkal szekercével négyszögletesre bárdolják a gerendákat... 

Vésni, fémekkel foglalkozni, domborítani – ezt a kis Borsos Miklós 
örömmel végzi, egy–két ellesett mozdulat után szívesen és ügyesen csi-
nálja. Az egyik mesterségnek nincs képviselője ifjúkora második hazájá-
ban: nemsokára Borsos végzi a városban a vésnöki munkákat. A gimnázi-
umból kimarad, az inasiskolából hazaküldik. „Te nem vagy idevaló fiam” 
– mondja szelíden egy okos tanára, öntevékenyen, leleménye és hajlamai 
játékos tanácsára tanulja ki mindkét szakmát, a két mesterségben való 
járatosság teszi lehetővé később, hogy grafikus és szobrász lehessen: a 
mesterség lesz a háttere, biztosítása művészi pályafutásának. 

Borsos Miklós pályájának nagy tanulsága: a mesterség és a művészet 
elszakíthatatlan, szerves kapcsolata az emelkedő, fokozódó igény síkján 
mindig nyilvánvaló. A jó mester művész és az igazi művész mesterember 
is egyben. 

A hajlamának megnyíló másik terület a szabad szellemi tájékozódás, 
az önművelés. A fiatal győri gimnazista felfedezi magának a művelődés 
magánműhelyeit, a könyvkereskedések, antikváriumok csöndes zugolyait, 
rigolyás, különc és művelt alakjaival, akik néha tulajdonosok, olykor csak 
törzsvendégek. Kezdődik valami, ami izgalmasabb dolog a görög nyelv-
tannál vagy a latin történetíróknál: a képzőművészeti és zenei irodalom 
felfedezése. Az ennek a folyamatnak részét alkotó egyszerű, baráti ösz-
tönzés az „Ezt olvassa el Miki” nyomában a fiatal vésnöksegéd műhely-
kamrájában a felfedezés gyönyörűségével lapozza Mayer–Graefe Cé-
zanne monográfiáját, a „Deutsche Kunst und Dekoration” vagy a Cahier 
d'Art legújabb füzeteit. 

És a csokornyakkendőjét az inasi zöld köténnyel felcserélő s mester-
ségbeli tudásával olyan könnyen boldoguló győri ifjú aranyműves és vés-
nöksegéd hű marad gyermekkora elszánt álmaihoz: művész lesz mester-
ségei jóvoltából mégis! Egy felejthetetlen, markáns élmény támogatja ezt 
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az elhatározását. Egy este – az 1922-es tél végén a nagyszebeni 
„Musikverein” jegyárusító kirakatában megpillantja az ott hangversenyét 
hirdető Bartók Béla arcképét. De idézzük erőteljes sorait erről a találkozó-
ról: 

„Bartók nevét már hallottam Erzsi nővéremtől... De ez az arc számom-
ra új világot nyitott. Fiatalember arca volt, de erősen őszülő haj, szép fe-
kete csokornyakkendő, a szeme pedig olyan, hogy nem tudtam betelni 
vele. Csodálattal, tisztelettel néztem. Két vagy három estét adott... az, 
hogy személyesen láthattam, még erősebben hatott rám, mint kirakati 
fényképe. Azt éreztem lényéből, hogy a művészet valami rendkívüli és 
nagyon komoly dolog...” 

Ezt a nagy, ezt a rendkívüli dolgot egész lényével, minden erejével 
szolgálni, ennek a szolgálatnak teljes életét, egész akaratát, minden ener-
giáját alárendelni – gyermekkora óta egyre inkább e belső parancsra hall-
gat Borsos Miklós. Persze ehhez hozzájárult a míves–veretes, történelmi 
hangulatú ódon szülőváros: Nagyszeben építészetének nemes formáival, 
mesterembereinek tudásával, polgárainak a szellem dolgaival kapcsolatos 
alázatával, tájékozottságával, a modern művészet iránti fogékonyságával. 
Hozzájárult e pálya lehetőségéhez az órás mesterember szebeni és győri 
otthona, a családnak a zene és képzőművészetek és a természet iránti fo-
gékonysága, az otthoni légkör, a jó képek, okos könyvek és az állandó 
muzsikálás légkörével. A mesterember–apa, aki szabad idejében a szebeni 
havasokba vagy a Cuha völgyébe vezette gyermekeit. Nagyszeben eleve 
kulturált világa után Győr nyitottsága Bécs és Budapest felé, a vidéki ön-
képzés és önművelés szomja és telhetetlensége, a féltehetségek, tehetség-
torzók, szorgalmas rajztanárok és vadzsenik környezete, amelyben, vagy 
részben, amelynek ellenében Borsos Miklós zsenije kialakult. Ezekből a 
féldilettáns vidéki festőműhelyekből nő ki Borsos Miklós, de további 
életútján Pestre majd Firenzébe elkerülve csak önkiképzéséhez, egyéni 
tájékozódásához, kísérleteihez, sajátos különmenetéhez kap ösztönzést. 
Könyvek, múzeumok, kiállítások, barátok hatnak rá. Az utóbbiak sorában 
elsősorban Gulácsy Lajos és Nagy Balogh János, barátja és felfedezője, a 
kitűnő Erdei Viktor. Az iskoláktól – így a Képzőművészeti Főiskolától, 
ahol először mint „tehetségtelen” pályázót elutasítják – ösztönzést és ta-
nácsot csak nagy fenntartással, ideig–óráig fogad el. Nem kisebb tekinté-
lyű képzőművészeti szakember, mint Lyka Károly igazolja ennek a maga-
tartásának helyességét. Amikor Borsos Miklós megmutatja neki Győrből 
Pestre hozott munkáit, Lyka fejcsóválva biztatja az elutasított pályázót: 
„Majdnem fölösleges magának a főiskolára mennie, hiszen ezek érett 
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munkák.” Borsos ezután Glatz Oszkárnál dolgozik, de nem marad Pesten. 
A Képzőművészeti Főiskola helyett Firenze lett az ő festői és grafikusi 
iskolája, szobrásszá pedig a nagy mediterrán gyalogútja neveli, amelynek 
emlékei, egy–egy erősvonalú, dísztelen rajz, egy–egy váratlan színfolt, 
évtizedek múlva is érzékletes közelünkbe hozzák a mediterrán tájat, 
Toszkánát, a ligúr partot, ennek a gyaloglásnak fénylő emlékét. Ennek az 
olaszországi és délfranciaországi parti vándorútnak a leírása ragyogóan, 
tüneményes elevenséggel idézi fel a mediterrán táj vallást, kultúrát, mű-
veltséget, emberséget formáló erejét. A fiatal vándor ekkor találkozik 
vele, amidőn szinte még időtlen érintetlenségben szikrázik. 

Borsos Miklós ennek a mediterrán tájnak, emléknek, műveltségnek, 
humanitásnak szószólója lett a magyar művészet világában. Ennek a táj-
nak, ennek a műveltségnek szelleme sugárzik könyvéből felejthetetlen 
erővel, szinte az anyagi sugárzások láthatatlan hatalmával olvasói felé. 
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ALBERT PÁL 
Epepe116 

Karinthy Ferenc: Epepe, Magvető, Budapest 1970, 320 lap 
 
Mi történik valakivel, ha ismeretlen nagyvárosban teszik le, nem várja 
senki, nincs útikönyve, zárva az idegenforgalmi iroda, nincs pénze vagy 
éppen nem tud váltani, s főképp: ha nem beszéli az ország nyelvét, nem 
akad senkire, kivel valamelyik világnyelven szót érthetne, s a tájékozó-
dásban, kommunikációban csupán a többi jelrendszerre szorul? A helyzet 
a sokat utazó nyugati ember számára szinte hétköznapi; van, aki kaland-
ját, szorongását az egyre egyhangúbb, biztonságosabb utazások ellensze-
réül, fűszerként keresi. Ilyesféle lehetett új regényéhez, az Epepehez ötle-
tet adó élménye Karinthy Ferencnek, a félvilágot bejárt magyar írónak, kit 
nyelvész–múltja, ma is nagy kedvvel űzött „nyelvelése” különben is elve-
zethetett volna ehhez a témához. 

Nyelvész – s kissé az írónak szerényebb, zárkózottabb képmása – az 
Epepe hőse: Budai, ki egy helsinki nyelvészkongresszusra készül, de akit 
repülőgépe ismeretlen nagyvárosban tesz le. Minden mintha vattás álom-
ban történnék: autóbusz viszi be a repülőtérről, érthetetlen nyelven ka-
rattyolnak az emberek, a szállodaportás csak vakkant egyet, gyors mozdu-
lattal beváltja néhány dollárját, s kezébe nyom egy szobakulcsot... S így, a 
teljes bizonytalanságban folytatódik minden: sem az időjárás, sem az ut-
cán hömpölygő megannyi embertípus, sem az árucikkek, sem a divat, de 
még a falanszteri vagy „kínaias” egyenruhák sokasága sem ad felvilágosí-
tást arról, a földkerekség melyik részére kerülhetett. 

Az első, zavarba hozó, a másban a majdnem azonost, az ismeretlenben 
is a szinte ismerőst kínáló impressziók után Budai nyelvészként igyekszik 
tájékozódni ebben a világban. Valóságos kommunikációs és szemiológiai 
kaland kezdődik itt, a könyvnek intellektuálisan talán legizgalmasabb 
részében. Budai először a semmi másra nem hasonlító írás megfejtésével 
kísérletezik, de hiába tanulmányozza az egyszerű szójegyzéket: a telefon-
könyvet, később pedig egy üzletben vett regényt és útirajzot. Nem vezet 
biztosabb eredményre a „kirakati” nyelvészkedés sem, amikor a kitett 
tárgyat és a feliratot, a vélt jelölőt és a jelöltet, a referenciát összevetve 
próbál valami szószedetet fölállítani, mert a kapcsolat itt sem föltétlenül 
egyértelmű megnevezés. Kénytelen tehát, több–kevesebb sikerrel más 

                                                           
116 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 2. számában. 
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jelrendszerekhez folyamodni. A szállodában a tilalmak és felhívások raj-
zos jelei igazítják el; lemerészkedvén a földalattiba, nyíllal jelzett útvona-
lakat, színnel jelölt járatokat követ. Térképet, sematikusat csak a metró 
bejáratánál lát, de térképként kezdi olvasni az utcát, a várost: a forgalom 
sűrűsége, az épületek jellege, föltételezett rendeltetése szerint keresve a 
központot és a perifériát. Jelként azonosít bizonyos, az óhazáéval azonos-
nak vett szokásokat; s előveszi ikonográfiái tudását is, hogy egy gyanítha-
tóan vallásos szertartás szimbólumait megfejtse. A kommunikációt, már 
amennyiben hederítenek rá, szintén extralingvisztikai módon oldja meg: 
széria tagjaként, a fölismert elvárás szerint cselekedve; a tárgyak megne-
vezése helyett rámutatással vagy rajzolt ábrával. 

Néhány nap alatt így valamilyen ideiglenes életrendet alakít ki, s felfe-
dező útjain egyre messzebb merészkedik a városban: sportstadionba, ál-
latkertbe, bordélyházba, kórházba, vágóhídra, vásárcsarnokba, rozsdate-
metőkbe, munkásnegyedekbe. Ám sehol nem szólnak hozzá, vagy ha 
szólnak, válaszát meg sem várják; névtelenségéből, magányából nem tud 
kitörni; nem tartozik sehová, bár azt sem veszik tudomásul, hogy idegen, 
hogy különböző, hogy egyén; sőt lassan mintha már ő is megfeledkeznék 
erről. Egyedül szállodájában egy szőke lifteslány – Bebe, Ebebe, Pepe 
vagy Etete – tanítgatja két járat között, kétes pontossággal, az epepe-
nyelv egyszerűbb kifejezéseire, s egy éjszakára még legényszobájába is 
bejön; de amikor váratlanul kiebrudalják a szállodából, ennek a lánynak is 
nyomát veszti. 

A harmadik héttől kezdve azután Budai egyre mélyebbre süllyed az 
epepe–városban: lerongyolódik, megbetegszik, kuckókban húzza meg 
magát, néhány garasért zsákol a vásárcsarnokban. Történetének talán nem 
is szigorúan szerves folytatásaként drámai eseménynek lehet tanúja: az 
egyszeri vagy a rendszer lényegéből fakadóan évenként megismétlődő 
epepei zendülésnek, melynek mozzanataiban – az ünnepélyes felvonulás-
ban, szobortalpazatra föllépő szónokokban, harangkongásos zászlóbon-
tásban, izgatott plakátragasztásban, barikádépítésben, egy tankokkal vé-
dett szürke épület megostromlásában, háztetőről járókelőkre lövöldöző 
lesipuskásokban, az ismeretlen egyenruhás, bizonyára idegenből jött 
rendcsináló harckocsis alakulatok bevonulásában, az utcai harcokban, a 
fölkelés véres letiprásában, majd a romok gyors eltakarításában – a hazai 
olvasó (bizonyára a szerző szándékaitól függetlenül) tizenhat évvel ez-
előtti eseményekre is ismerhet. 

Budaitól itt, a forradalmi „függelék” végén válunk el. Epepe–város tit-
kát nem fejtette s nyelvét sem tanulta meg, de egy váratlan piruettel mégis 
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kimenti a bajból a szerző derűlátó kedélye: csörgedező vízfolyásra buk-
kan egy parkban, s ezt követve bízik, hogy az értől az óceánig, s végül 
haza juthat. 

A befejezést, a szál hanyag elejtését, a hirtelen beindított deus ex ma-
chinát némely olvasó kissé önkényesnek érezheti; Epepe város titkát, 
földrajzi lokalizálását viszont senki nem kérheti számon a szerzőn, mert 
nyilvánvaló, hogy már legtöbben, New Yorktól Moszkváig, Londontól 
Pekingig „Epepe”-ben élünk, s a jövő század emberének a (szerencsésen? 
fenyegetően?) egységesülő világ talán már csak egyetlen, mindent átfogó 
„Epepe”-t tartogat: ellenőrizhetetlen népszaporulattal, beton–labirintussal, 
nyüzsgéssel, gomolygással, szüntelen csúcsforgalommal, örökös sorállás-
sal, türelmetlen tolakodással, az emberi kapcsolatok hiányával. 

Karinthy olvasmányos könyvét ezért is szánhatta mindkét földrész kö-
zönségének; talán bizonyítani akarván véle azt is, hogy megelégelte a 
sikeres helyi szórakoztató, játékosan–nosztalgikusan anekdotázó tanú 
idővel szűknek érezhető szerepét. Ellen–utópiájához, fenyegető „szép új 
világának” rajzához példaképeit is jól választotta meg: Swifttől és Defoe-
tól Verne Gyuláig és Huxley-ig s a még közvetlenebb ihletőkig, Kafkáig 
meg a C. A. úr X.-ben Déryjéig; s ha mégis lemarad mögöttük, bizonyára 
azért, mert saját, más műfajhoz szokott tehetsége téríti el a nagyobb gon-
dolati fegyelmet, hűvösebb logikát, puritánabb stílust, szorongatóbb lég-
kört kívánó szemlélettől. Karinthy mintha nem tudna ellenállni az ízes-
színes kifejezés kísértésének; s a fenyegető helyzet, a nyomasztó falansz-
ter–világ hitelét rontja az ilyen kedélyes, anekdotába illő fordulatokkal: 
kiborult, nem nyughatott a pénz a zsebében, ramazuri, hadácsolt, kifun-
dálni, egyre azon lovagolt, el a balfenéken. Egyszer–kétszer megpendíti a 
szentimentális húrt is, olcsó filmbe illő képekkel ír le, közhelyes „pikanté-
riával” és kellően adagolt érzelgősséggel egy szeretkezési jelenetet; de 
főként mohón, derűs fölsorolással és részletezéssel élvezi a látványt, egy 
vidámpark forgatagát, május–ünnepi felvonulás színpompáját. Hasonló, a 
fenyegető ellen–utópia hatását rontó megoldásnak vélnők az utólagosan 
összefoglaló, kényelmesen, megnyugtatóan s immár kívülről összegező 
elbeszélő múlt használatát a szorongatóbb, az ismeretlenben lépésről lé-
pésre tapogatózó, tragikus kimenettel is számító jelenidő helyett, hiszen 
így a szerző az első oldaltól kezdve azt sugallja, mit a vég deus ex machi-
nája: Epepe csak gyomorrontásos álom, van Budai olyan talpraesett fic-
kó, hogy kivágja magát belőle. Budai, aki a bizalmaskodó szerző bátorítá-
sára bizalmaskodó olvasó szemében egyre inkább: a „világéletében város-
lakó”, nyaranta, otthon a „Dunán kajakozó” Karinthy Cini, kinek képmá-
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sában különben, egy epepei könyv borítólapján, magára is ismer a hős: „A 
borító szegélyén a szerző fényképét nézte el, a telt ábrázatú, pulóveres, 
kefehajú férfit: keskenyre összehúzott szeme most is ismerősnek rémlett. 
Töprengett, hogy hol láthatta már, kire emlékezteti, mi vonzza hozzá? Az 
iróniája? Lusta figyelme?” Budaiban, bár halványabban, félénkebben van 
valami a derűs legendájához ragaszkodó íróból, ki történetének utólagos 
krónikása. Az Epepe ellen–utópiája talán ezért nem oly dermesztő, s talán 
ezért sem oly tökéletes: a hős és a krónikás temperamentumában ott az 
ellenszer: a csúfondáros tekintet, a lusta figyelem, a kissé harsány kedé-
lyesség, sportos lendület, mohó életkedv, ösztönös sértetlenség, az alkati 
bizakodás, hogy sehol nem öröm az élet, de sehol nem eszik olyan forrón 
a kását... 
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GÖMÖRI GYÖRGY 
A nyugati magyar irodalom magyarországi folyóiratokban117 

 
Az 1970-ben megrendezett Anyanyelvi Konferencia külföldön élő rész-
vevőinek többsége azzal az érzéssel távozott Budapestről, hogy egyelőre 
nehéz eldönteni, ennek a jelentős kezdeményezésnek lesznek-e, s ha igen, 
milyen mértékben lesznek pozitív következményei. Különösen vonatko-
zott ez azokra az írókra, kritikusokra, akik jelen lehettek ezen a konferen-
cián, s akik felszólalásaikban a kétoldalú irodalmi kapcsolatok további 
fejlesztését szorgalmazták. Azt, hogy a diaszpórában élő s fejlődő magyar 
irodalmat Magyarországon is számon kell tartani, s az eddiginél nagyobb 
figyelemmel kell kísérni, nemcsak a „kintiek” hangsúlyozták, hanem 
jónéhány hazai kritikus, irodalomtörténész is. Béládi Miklós például így 
nyilatkozott: „Kár, ha elegáns hallgatással megyünk el amellett, hogy 
Párizsban, Londonban és másutt van olyan irodalom, amelyet érdemes 
volna tudomásul venni... Nem szabad engedni, hogy hallgassunk arról, 
ami határainkon kívül esik.” Egy másik kritikus ígéretet tett arra, hogy a 
lehetőségekhez mérten a hazai irodalmi lapok foglalkozni fognak Nyuga-
ton élő magyar írók és költők műveivel. 

Négy magyarországi irodalmi folyóirat 1971. évi évfolyamának átte-
kintése most alkalmat nyújt arra, hogy szembesítsük a konferencián el-
hangzott javaslatokat és ígéreteket az irodalompolitikai gyakorlattal. Nem 
azért tesszük ezt, mintha a hazai irodalom létkérdésének tartanánk a di-
aszpóra (és ezen belül a határozottabb arcélű emigráció) irodalmához való 
viszony rendezését, hanem mert úgy érezzük, ez az irodalom az elmúlt 
húsz év során alkotott olyan értékeket, amelyeket lehetetlen észre nem 
venni, s amelyek otthoni elismerése és befogadása csak az egyetemes 
magyar irodalmat gazdagítaná. 

Érdekes módon a budapesti irodalmi–kritikai folyóiratok közül a „mo-
dern” hírben álló és „európai érdeklődésűként” emlegetett Új írás foglal-
kozott legkevesebbet az osztrák határon túli magyar irodalommal. Csupán 
egyetlen írást közölt külföldön élő magyar szerző tollából, a Micimackót 
latinra fordító Lénárd A. Sándor „Charlestonban” című elbeszélését 
(1971, 2.). Ez legkevésbé sem pótolja a könyvismertetések, illetve na-
gyobb lélegzetű felmérő tanulmányok teljes hiányát. Olyan szerkesztői 
politikáról van itt szó, amely szemelláthatóan nem rokonszenvezik a „kin-

                                                           
117 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 2. számában. 
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tiekkel” való kapcsolat további fejlesztésével. Az Új Irás-nál jóval kisebb 
oldalszámmal rendelkező (és eddigi formájában 1971 decemberében 
megszűnt) Kritika is csak egyetlen, szemlénk szempontjából releváns 
írásnak adott helyet: az áprilisi számban Károlyi Amy majd kétoldalas 
ismertetésben értekezik Thinsz Géza legújabb kötetéről, aholis főleg 
„stockholmi hazánkfia” műfordítói munkásságát méltatja. Bár nem kísérte 
figyelemmel a nyugati magyar irodalom újabb termékeit, a Kortárs 
ugyancsak felfigyelt a magyar irodalom svédországi népszerűsítésére és 
februári számában recenzense, Závodszky Ferenc részletesen foglalkozik 
a Bonniers Litterara Magasin egy számának magyar vonatkozásaival. 
Áprilisban Hegedűs Géza terjedelmes cikkben méltatja Tűz Tamás verseit 
és cikke végén rögtönzött névsorral hívja fel a figyelmet más, nyugati 
országokban élő magyar költőkre, akik véleménye szerint szintén megér-
demelnék a hazai kritika figyelmét. Végül a júliusi számban rövid írás 
látott napvilágot Fenyő Miksa tollából (A történetíró próféciája). 

Egyetlen hazai folyóiratról mondhatjuk csak el, hogy az elmúlt évben 
komoly érdeklődést mutatott a nyugati magyar irodalom iránt és ez a Vi-
gília. A katolikus szellemiség jegyében szerkesztett folyóirat 1971-ben a 
következő Nyugaton élő szerzőktől közölt verset: Kerényi Károly (1933-
ban írt költemény), Keszei István, Tóth Judit, Tűz Tamás. A februári 
számból kiemelkedik Kerényi Grácia beszélgetése apjával, a Svájcban élő 
kitűnő hellenistával. A márciusi számban Rónay György hosszan foglal-
kozik Cs. Szabó László Római muzsika című könyvével; dicséri Cs. Sza-
bó „stílusművészetét”, de vitatkozik a szerző politikai állásfoglalásnak 
értelmezhető megnyilvánulásaival. Ettől függetlenül a Vigília később két 
ízben is megszólaltatja Cs. Szabót – egyszer a Nyugat–ankét-ban, egyszer 
pedig a „Mit jelent a Biblia az életemben?” című körkérdéssel kapcsolat-
ban, ahol más emigráns személyiség (Selye János montreali orvosprofesz-
szor) is nyilatkozik (1971, 7. és 12. szám). A lap érdekes teológiai cikket 
közöl a római Szabó Ferenctől („Viták a 'történeti' Jézus körül”, 1971, 
augusztus), s végül, de nem utolsósorban több tanulmányban is foglalko-
zik a nyugati diaszpóra problémáival. Szántó Miklós cikke az októberi 
számban lényegében a hivatalos álláspontot tükrözi, bár egyes kitételei-
ben arra mutat, Szántó ma már talán jobban érti a diaszpóra különböző 
rétegeinek viszonyát a „Kádár–konszolidáció” Magyarországához, mint 
néhány évvel ezelőtt. De az ő írásánál sokkal jelentősebb és érdekesebb 
Puskás Julianna tanulmánysorozata az amerikai magyarság intézményei-
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ről (1971 márciusi, áprilisi, májusi szám),118 valamint az ezt összegező 
„Az amerikai magyarok történetének néhány tapasztalata” (1971. 7.). Eb-
ből, a lelkiismeretes kutatómunkára valló tanulmány sorozatból itt csak a 
sajtóval foglalkozó részből idéznénk. Ebben Puskás Julianna nemcsak az 
Amerikában, hanem általában az emigrációban megjelenő lapokkal fog-
lalkozik és úgy véli, ezek legnívósabbjaival „vitatkozni és rendszeres ér-
demi eszmecserét kellene ... folytatni”. Megemlíti, milyen anyagi nehéz-
ségekkel küzdenek ezek a folyóiratok, majd az emigrációban élő magyar-
ság „elközömbösödésé”-ről szólva hosszan idéz az Új Látóhatár egyik 
1969-es számából.119 Kitér a „dialógus” problémájára is, hangsúlyozva, 
hogy az Új Látóhatár az utóbbi években helyt adott több ezzel a témával 
foglalkozó cikknek. Tanulmányának zárósoraiból úgy vesszük ki, ő 
személyszerint híve a közeledésnek, a másik fél elveit tiszteletben tartó és 
méltányoló, a lehetőségekhez képest őszinte párbeszédnek. 

Reméljük, hogy a Vigília a jövőben is figyelmet szentel a diaszpóra 
irodalmi eseményeinek, és rendszeresen közli majd emigráns szerzők 
műveit.120 A Vigília példányszáma azonban meglehetősen korlátozott; 
megjelenése után pár nappal már nem kapható az újságárusoknál, s na-
gyobb példányszám engedélyezésére aligha van remény. Ha tehát a kétol-
dalú kapcsolatok fejlesztése kizárólag a Vigilia közlési készségére korlá-
tozódik, egyhamar aligha vesz tudomást a nyugati magyar irodalomról a 
hazai olvasói közvélemény. Ezért a legjobb esetben is csak viszonylagos 
javulásról beszélhetünk; az Anyanyelvi Konferencia óta eltelt másfél év 
mérlege nem ad okot sem túlzott reményekre, sem különösebb optimiz-
musra. 

 
 

                                                           
118 A tanulmány egy bővebb változata a Történelmi Szemle című folyóiratban jelent 

meg. (A szerk.) 
119 Az évszám téves. A szóbanforgó közlemény – egy olvasói levél – 1960-ban jelent 

meg. (A szerk.) 
120 A kezdeményezés folytatódni látszik. Az idei 2. számban Petrovich Ede Skóciai Szt. 

Margitról szólva megemlíti Nagy Kázmér és Vajay Szabolcs tanulmányát. A folyó-
irat ezen kívül közli Szabó Ferenc ismertetését Nyíri Tamás teológiai munkájáról. A 
4. számban Major-Zala Lajos három versét olvashatjuk, Rónay György pedig két ol-
dalnyi terjedelemben foglalkozik munkatársunk „Imátlan ima” és „Fémember az 
áramkörben” című kötetével. Major- Zaláról egyébként az Életünk című dunántúli 
irodalmi folyóirat is közölt 1972 áprilisi számában ismertető cikket — két vers kísé-
retében. A szegedi Tiszatáj májusi számában megjelent Czigány Lóránt munkatár-
sunk hosszabb tanulmánya „Nyelvünk a világban” címen. (A szerk.) 
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ZSIGMOND ENDRE 
Meghalt Fenyő Miksa121 

 
Április negyedikén, Bécsben elhunyt Fenyő Miksa, a jeles tanulmányíró 
és kritikus, egy fényes írónemzedék egyik utolsó, méltó képviselője. 
Mélykúton született 1877 december 8-án, tanulmányait a budapesti Evan-
gélikus Gimnáziumban és a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán 
végezte. A század első éveiben megismerkedett Osvát Ernővel és Gyulai 
Pállal; 1908 januárjában ott volt Osvát és Ignotus mellett a „Nyugat” 
megalapításánál. Az új magyar irodalom korszakot nyitó, utat törő folyó-
iratának jó harminchárom évig volt szerkesztője, mindenese, illetve fő-
munkatársa és egyben (mint tisztviselője a Gyáriparosok Országos Szö-
vetségének) Hatvány Lajos mellett legbőkezűbb anyagi támogatója. Kri-
tikusi munkásságáról Szerb Antal állapította meg: „ö volt a Nyugat” leg-
élesebb kardja”. Különösen sosem feledett nagy barátjának, Ady Endré-
nek ügyében küzdött halálig sem lankadó hévvel. 

A közélet is élénken foglalkoztatta: Rassay Károly bizalmas jóbarátja, 
sok évig szabadelvű képviselő, 1918-ban – egy napig – kereskedelmi mi-
niszter, több, máig haszonnal forgatható politikai tanulmány valamint 
politikus–arckép felvázolója volt (Hitler, 1934; Bethlen István, 1937; 
Rassay Károly, 1958), 1912-ben adta ki Casanova című szellemesen bá-
tor könyvét, 1946-ban pedig a második világháború utolsó éveiben papír-
ra vetett naplójának terjedelmes kötete jelent meg. (Az elsodort ország.) 
1948-ban külföldre távozott; Párizsban, majd New Yorkban élt, utolsó 
éveit Bécsben töltötte. A nyugati magyar irodalom egyik leglelkesebb és 
legtermékenyebb szerzője volt egészen aggastyán koráig; sűrűn jelentek 
meg kritikái, tanulmányai, hozzászólásai és más, mindig mesteri kézzel 
megmunkált, sajátos, szelíd iróniával és öniróniával átszőtt írásai folyó-
iratunkban, valamint a párizsi Irodalmi Újságban. Az Új Látóhatárnak, 
illetve a Látóhatárnak szinte indulásától kezdve rendszeres munkatársa és 
híve volt. Hagyatékában több, még az Egyesült Államokban írt regény-
kézirat maradt (Krisztus is D. P. volt, stb.) 1964-ben elnyerte egy Rómá-
ról szóló és az Új Látóhatárban megjelent írásával a római újságírók 
egyesületének nagydíját, a Premio Cittá di Roma-t. Külföldön jelent meg 
szeretett, évtizedekig hűségesen kutatott és csodált Olaszországáról szóló 
könyve. (Ami kimaradt az Odysseából, München, 1963.) Forrásértékű 

                                                           
121 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 2. számában. 
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„Följegyzések a Nyugat folyóiratról és környékéről” című memoárja 
(1960) és nemkevésbé jelentős korfestő önéletrajzi műve (önéletrajzom), 
amely folyóiratunk 1965–68. évfolyamaiban jelent meg, tíz folytatásban. 

Fenyő Miksát, kívánságára, Budapesten temették el. önéletírása elé egy 
Ezra Pound idézetet írt fel mottónak: „They will come no more – The old 
men with beautiful manners”. A mindvégig előzékeny öreg magyar író 
nyomban magyarította is a kiragadott verssorokat és talán ez lehetne a 
legméltóbb búcsú tőle: Hogy soha többé nem látjuk viszont az öregeket, 
akiknek olyan szép modoruk volt. 
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HANÁK TIBOR 
Összes?122 

Lukács György: Történelem és osztálytudat, (Lukács György összes mű-
vei) Magvető Kiadó, Budapest 1971, 750 lap 
 
A múlt évben elhunyt marxista filozófus hatalmas életművet hagyott hát-
ra. Nagy tőke ez szellemi hagyatékának gondozói kezében, és nagy fele-
lősség is. A magyarországi kiadók láthatólag tisztában vannak értékével s 
talán hamarabb megkezdték volna kamatoztatását, nem hagyták volna 
nyugatnémet cégeknek a hasznot és érdemet, ha a politika nem kezelte 
volna éveken, évtizedeken át bizalmatlanul Lukács György nézeteit és 
törekvéseit. De láthatólag még így is szépen kivette részét néhány kiadó a 
kényelmetlen filozófus műveinek publikálásából. Válogatott műveinek 
megjelentetését a Gondolat kiadó kezdte meg Fehér Ferenc szerkesztésé-
ben, majd a Magvető folytatta filozófiai írásokkal Márkus György váloga-
tásában, mígnem most a hat kötetes válogatás után a Magvető megkezdte 
Lukács György összes műveinek kiadását Vajda Mihály szerkesztésében. 
Minden filozófusnak és kiadónak a maga Lukácsát! Aki eddig abban a 
hiszemben, hogy a magyar olvasónak úgyis csak szűrve adják Lukács 
műveit, megvette a hat kötetet, az most majd az összkiadás folyamatos 
megjelenésével kezdheti elölről a gyűjtést, a vásárlást. 

Azt lehetne válaszolni erre, hogy nincs ebben semmi különös, hiszen 
Nyugat–Németországban is párhuzamosan jelentek meg a válogatások a 
„Gesamtwerk” köteteivel, pl. az irodalomszociológia és politikai írások 
szemelvény- gyűjteménye a Luchterhandnál, irodalomkritikai cikkei a 
Rowohlt kiadónál. Igenám, csakhogy a német kiadással kapcsolatban ele-
ve – 1961 óta – lehetett tudni, hogy a Luchterhand kiadó vállalkozott 
Lukács György összes műveinek megjelentetésére s csak ezután publikál-
ták a válogatásakat. Aki tehát megelégedett a válogatásokkal, tudhatta, 
hogy vannak vagy készülnek teljesebb kiadások is, nem úgy mint Ma-
gyarországon, ahol sorozatnyi szemelvénygyűjteményt vettek meg az 
érdeklődők abban a tudatban, hogy nincs jobb, nincs teljesebb, s mikor a 
válogatás 6. kötete is megjelent, akkor álltak elő az összkiadás megkezdé-
sével. Nehéz lesz elhitetni a magyar olvasóval, hogy itt nem üzleti mes-
terkedésről van szó. 

                                                           
122 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 3. számában. 
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A megjelenés körülményeinél azonban jóval fontosabb a megjelenés 
ténye. Ha valóban az összes művét kiadják Lukácsnak, ezzel olyan elis-
merésben részesül, amilyen eddig talán még egyetlen filozófusnak sem 
jutott Magyarországon. Azt sem mondhatjuk, hogy a mai magyar politikai 
rendszer ezzel köteles adósságát rója le saját filozófusának, mert hiszen 
Lukács György nem volt a rendszer fizetett gondolkodója. Koncepciói 
ugyan sok vonatkozásban megfeleltek a szocialista demokratizálódás 
utóbbi évtizedben tapasztalható folyamatának, időnként úgy tűnt, hogy a 
politikai fejlődés Lukács ideológiai tervrajza szerint halad, a hivatalos 
körök hosszú ideig mégsem vállalták vele a közösséget, főképp múltja, 
forradalmi szereplése és külföldön megjelent politikai nyilatkozatai miatt. 
Most már nem kell tartani meglepetésektől, de még így is nagy lépésnek 
számít, ha egymásután megjelennek azok a művek, melyek kiadása elől 
évtizedeken át elzárkózott a párt és részben Lukács György is. 

Ilyen könyv elsősorban a Történelem és osztálytudat, melyet összes 
művei első kötete tartalmaz, néhány régi tanulmány kíséretében. Ezt a 
szociálfilozófiai munkáját Lukács György korai marxista szakaszában írta 
németül. 1923-ban jelent meg Berlinben. Lelkes követőkre és heves eluta-
sításra talált. Lukács 45 éven át nem járult hozzá újrakiadásához. Második 
német kiadása a nyugatnémet Luchterhand Verlag-nál jelent meg 1968-
ban, első magyar fordítása pedig most, fél évszázaddal a mű megírása 
után, mikor a szerző már halott. A magyarországi marxista ideológiai élet 
jelentős eseménye ez, nagy mulasztás pótlása, ha nem is jóvátétele. Mert 
jóvátenni aligha lehet, hogy előbb a jobboldali politikai kurzus, majd a 
kommunista rendszer kultúrpolitikája következtében magyar nemzedékek 
maradtak ki egy magyar szerző munkájának hatásköréből, a fél világ jeles 
koponyáit megmozgató könyv problematikájából. Ernst Bloch annak ide-
jén azt írta, hogy Lukács ezzel a művével „esedékes és érvényes ügy sík-
jára lépett”, „hallatlan finomsággal és konstruktív éllel alkalmazza a mar-
xista szemléletmódot”. Theodor Adorno szerint a Történelem és osztály-
tudat a magyar filozófus legkitűnőbb munkái közé tartozik; George 
Lichtheim, Angliában élő társadalomfilozófusnak az a véleménye, hogy 
ez a mű „sok robbanóanyagot tartalmaz”, új területeket hódított meg és 
felfrissítette a klasszikus német filozófia gondolkodásmódját. Hans Ma-
yer, a neves kelet-, majd nyugatnémet irodalomtörténész azt írta, hogy 
Lukács körül dúló viták felkavarták a húszas évek fiatalságát; nem tudták, 
kinek van igaza, a szerzőnek vagy a kommunista pártnak, de érezték, 
hogy akár marxista könyv ez, akár nem, közömbösen elmenni nem lehet 
mellette. Majd így folytatja méltatását: 
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„A Történelem és osztálytudat, ha most újra elolvasom az egyes ta-
nulmányokat, kétségtelen, hogy egy hatalmas tudású szerző nem minden-
napi módon okos, gondolatokban gazdag könyve, de az is kétségtelen, 
hogy ez a mű nem marxista.” 

A Történelem és osztálytudat századunkban először fogalmazta meg 
azt a társadalmi jelenséget, melyet ma elidegenedés néven emlegetnek és 
vitatnak szerte a világon. Lukács György nem ezt a kifejezést, hanem az 
„eldologiasodás” („Verdinglichung”) megjelölést használta. Az „elidege-
nedés”, „elidegenülés” alkalmazása csak akkor terjedt el, mikor a harmin-
cas évek elején nyilvánosságra hozták Marx Gazdasági–filozófiai kézirat-
ok néven ismert ifjúkori munkáját. S többek között épp az volt Lukács 
nagy érdeme, hogy még mielőtt publikálták volna Marx idevonatkozó 
megállapításait, rátapintott a gazdasági és társadalmi élet rákfenéjére. 
Szerinte a modern termelési rendszer alapvető hatása, hogy az ember nem 
érzi magáénak saját munkáját, munkájának eredményét, a körülötte kiala-
kuló hatalmakat, az egész társadalmat. Minden szembenáll az emberrel, 
úgy mint a tárgyak, a dolgok, vagyis elidegenedik saját környezetétől, 
végső fokon pedig önmagától, hiszen nem ismeri fel az előállt világ em-
beri eredetét, emberi arculatát. A társadalom nem olyan, amilyennek len-
nie kell; szakadék tátong a kívánság és a tényleges helyzet között. 

Lukács ezeket az állapotokat a kapitalizmus velejárójának minősítette. 
A negatívumok felsorolása és beható elemzése könyvének azonban csak 
egyik alappillére; a másik: a kiút megmutatása. Szerinte ebből az eldolo-
giasodott, elidegenedett világból a proletariátus vezeti ki az emberiséget. 
A proletárosztályban azonossá válik az eszme és a valóság, a cél és meg-
valósítása; általa helyreáll a társadalmi harmónia, megszűnik a szétszakí-
tottság, az atomizáltság, a szociális eredetű idegenszerűség érzése. Lukács 
tétele azonban meglehetősen problematikus volt, hiszen az a körülmény, 
hogy valaki proletárnak, nincstelennek született, nem tette automatikusan 
politikailag éretté és a történelem irányító erejévé. Más szóval; a proletár-
lét nem elegendő a forradalmi cselekvéshez és vezetéshez. Lukács 
György azzal vágta ki magát az ellenvetések szorítójából, hogy nem a 
proletár létre, hanem a proletár öntudatra tette a nyomatékot: 

„a forradalom (és ezzel együtt az emberiség) sorsa a proletariátus 
ideológiai érettségétől, osztálytudatától függ.” (303.) „A kapitalizmus 
válságából csak a proletariátus tudata mutathat kiutat.” Míg e tudat nem 
jelenik meg, állandósul a válság, állandóan visszatér kiindulópontjához, a 
szituáció ismétlődik, míg végtelen sok szenvedés, iszonyú tévutak szem-
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léltető oktatása után a történelem a proletariátusban tetőzi be a tudati fo-
lyamatot, és ezzel együtt kezébe adja a történelem vezetését is.” Í311.) 

A közel félévszázados késéssel magyar fordításban most megjelent 
Lukács–mű szuggesztív képet rajzolt a modern kapitalizmus fejlődéséről; 
Marx óta ez volt az első nagy vállalkozás a gazdasági–társadalmi átalaku-
lás marxista elemzésére. Hogy sokan nem értettek vele egyet, csak növel-
te a könyv hatását. Marxista oldalról kifogásolták, hogy Lukács hegeli 
konstrukciókkal dolgozik, a német idealizmus kelléktárából kölcsönzött 
fogalmi kereteket húz rá a valóságra, eltúlozza a tudat szerepét, olyannyi-
ra háttérbe vonja a gazdasági tényezőket, hogy már–már elsikkad társada-
lom-meghatározó szerepük s nem hagy helyet a történelem emberi akarat-
tól független erejének, a kommunizmus megvalósulása felé haladó szük-
ségszerű folyamatnak. Másik oldalról tekintve pedig – épp ellenkezőleg – 
az volt Lukács művének nagy hibája, hogy a kapitalizmus elidegenítő 
hatásának meggyőző leírása után olyan kiutat ajánlott, mely egyenlő az 
elidegenedéssel. Mert bár valóban hangsúlyozta az emberi tudat vezető 
szerepét, de minden kétséget kizáróan leszögezte, hogy itt nem az egyedi 
ember tudatáról van szó, tiltakozott az ellen, hogy „a proletárok osztály-
tudatát a proletárok tényleges pszichológiai tudat- állapotával cseréljék 
fel”. (309.) „Ez a tudat tehát nem az összege és nem is az átlaga annak, 
amit az osztályt alkotó egyes egyének képzelnek, gondolnak, éreznek.” 
(278.) Ily módon Lukács Györgynél elsikkadt az egyedi ember, a szubjek-
tum jelentősége és föléje rendelt egy misztikus osztálytudatot, személyte-
len akaratot, melyet végül is azonosított a párttal. Szerinte „a kommunista 
párt a proletár osztálytudatnak a forradalom érdekében önállósult alakja.” 
(648.) 

A Történelem és osztálytudat állításaival szemben sok érvet lehet fel-
sorakoztatni marxista és nemmarxista oldalról egyaránt, de annak, aki a 
modern társadalmi jelenségekkel és szociálfilozófiával akar foglalkozni, 
annak meg kell birkóznia ezzel a közel ötven esztendős munkával. Megje-
lenése épp ezért már régóta esedékes volt Magyarországon, mint ahogy 
esedékes még a Die Theorie des Romans, a Der junge Hegel, a Wider den 
missverstandenen Realismus és a számos csak Nyugaton publikált cikk, 
nyilatkozat, interjú. Ha most valóban Lukács összes munkáját ki akarják 
adni, bizonyára majd sor kerül ezekre az írásokra is. 

Sajnos több jel arra vall azonban, hogy az összkiadás csak válogatás 
lesz, hogy „Lukács György összes művei” csak cím, mely mögött nem az 
a szándék húzódik meg, hogy minden munkáját közzétegyék. Először is 
az tűnik fel, hogy a most elsőként megjelent kötetnek nincs száma, nem 
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lehet tudni, hogy a sorozat hányadik kötetét adták ki. Ha majd a követke-
ző megjelenik, az olvasónak a tartalom alapján kell kitalálnia, hogy a 
mostani elé vagy mögé kívánkozik. Miért maradt le a borító- és címlapok-
ról, a könyv éléről, mindenünnét a kötetjelzés? Talán nincs is tervezet? 
Talán a szerkesztők sem tudják, hogy lesz-e folytatás, hogy megjelenhet-
nek-e Lukács polgári szakaszának művei, hogy holnapra nem minősítik-e 
ismét revizionistának a szerzőt vagy egyes műveit? 

Csak a tartalomjegyzékből lehet megállapítani, hogy az elsőnek megje-
lent kötet Lukács összes műveinek nem lehet az első kötete, hiszen az 
1918-ban keletkezett cikkek közlésével kezdődik, márpedig a magyar 
filozófus első írása 1902-ben jelent meg és 1902–1918 között nem egy 
könyvet adott ki, köztük a két kötetes drámatörténetét. Ha tehát az összki-
adás elsőként megjelent kötetét a sorozat első kötetének szánták, ha Luk-
ács György polgári munkáit mellőzik és csak a marxista korszakának írá-
sait gyűjtik össze, akkor máris válogatással van dolgunk, a fele Lukáccsal, 
nem pedig az egésszel, a teljes életművel. 

Ha aggodalmainkat esetleg majd eloszlatja a sorozat folytatása, a most 
megjelent kötet még mindig elegendő alapot ad arra, hogy megkérdője-
lezzük az összkiadás összkiadás-jellegét. Aki a „Szerkesztői utószó”-val 
kezdi az olvasást, rögtön megtudja, hogy a kötet nem tartalmazza a meg-
adott időszakasz összes írását, tehát az 1918 és 28 között megjelent cik-
keket, tanulmányokat, könyveket. Kimaradt a Taktika és etika, kimaradt a 
Lenin–könyv, kimaradt a Moses Hessről szóló igen jelentős filozófiai 
tanulmány, melyet George Lichtheim így jellemzett tavaly megjelent 
Lukács-monográfiájában: 

„ez az esszé Lukács egyik legeredetibb és legbehatóbb írása, mely 
számos későbbi filozófiai munkáját messzi túlszárnyalja.” 

A Hess–tanulmány kimaradása annál inkább is zavaró, hiszen a zárófe-
jezetként közölt Lukács–írás többször utal rá. Indokolt lett volna a Blum–
téziseket is teljes terjedelemben közölni, elsősorban azért, mert Lukács 
György nem kivonatokat, nem töredéket írt; másrészt azért, mert rövidíté-
seknek nincs helye összkiadásban; harmadrészt pedig azért is hasznos lett 
volna a tézistervezetet teljes terjedelmében közölni, mert legendák kerin-
genek körülötte, mert 1956-ban izgalmakat váltott ki, a Párttörténeti Inté-
zet tárgyalta, – időszerű lenne ismét megvizsgálni, van-e még benne di-
namika és napjainknak szóló tartalom. 

A szerkesztő természetesen megmagyarázza, hogy miért maradt ki ez 
vagy az az írás. Szerinte azért, mert egyesek már megjelentek magyarul 
valamilyen kiadásban, a válogatott művekben, mások meg azért, mert 
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megtalálhatók a német nyelvű összkiadás idevonatkozó (második) köteté-
ben. Ezen az alapon azt is mondhatta volna, hogy teljesen fölösleges dol-
got csinált, nincs is értelme semmiféle összkiadásnak, hiszen az írások 
általában vagy itt vagy ott már napvilágot láttak egyszer. Gyakorlatilag ez 
azt jelenti, hogy hiába veszi meg valaki Lukács György „összes műveit”, 
ez nem lesz az összes, ehhez még szüksége van a magyar nyelvű váloga-
tás köteteire és a tetemes DM–összegbe kerülő német kiadásra is, Köz-
helyszerű, de az eljárás lényegét jelölő kifejezéssel élve: manipuláció ez, 
félrevezetése a gyanútlan olvasónak és megszűrése, cenzúrázása Lukács 
György írásainak. 

Sajnos a magyar filozófus sem válogatott műveiben, sem az összkiadás 
most megjelent kötetében nem kapta meg az ilyen publikációktól joggal 
elvárható filológiai alaposságot. A Művészet és társadalom címmel meg-
jelent esztétikai cikkgyűjteményében hibás a forrásjegyzék, fordításnak 
nevez tanulmányokat, melyeket Lukács magyarul írt; a Magyar irodalom 
– magyar kultúra című válogatásban hemzsegnek az utólagos javítások, 
az elírások, szövegkozmetikázások; itt–ott felcserélődött az időrend, sőt 
egy helyen a cím is. A válogatott filozófiai tanulmányok két kötete, mely 
Utam Marxhoz címmel jelent meg, több helyen is kijavítja Lukácsot, nem 
a magyar eredetit közli, hanem németből fordítva vissza egy–két tanul-
mány szövegét. Súlyosabban nyomnak a latban az összkiadás hasonló 
természetű fogyatékosságai, épp azért, mert egy ilyen vállakózástól teljes-
séget, nagyobb alaposságot és önállóságot vár el az olvasó. Márpedig a 
kötet összeállítói láthatólag nem végeztek önálló kutatásokat, ráhagyat-
koztak a hiányos bibliográfiákra és a német kiadásra. Ezért aztán a könyv 
a maga által megszabott időszakból kiejt néhány olyan írást, melyeket a 
Luchterhand–féle nagy német összkiadás sem tartalmaz. Teljesen megfe-
ledkeztek Lukács György bécsi emigrációjának egyik legérdekesebb peri-
ódusáról, mikor a magyar filozófus szembehelyezkedett, majd kivált a 
párt Központi Bizottságából és önálló lapot indított Vörös Újság címmel. 
Ebben a kiadványban élesen támadta Kun Bélát, Pogány Józsefet és a 
moszkvai Internacionálé összekötő emberét, Rákosi Mátyást. Sajnos ezek 
a cikkek nem szerepelnek az összkiadásban, de még az eddig legteljesebb 
német bibliográfiákban sem. Ezért történhetett meg, hogy a szerkesztő a 
német fordítását közli az illúziópolitikáról szóló, eredetileg magyarul 
megjelent cikknek. A forrásjegyzékben azt olvassuk, hogy ez az írás 
„magyarul e kötetben először”. Ez tévedés. A cikk magyar változata elő-
ször a bécsi Vörös Újság 1921 december 1-i számának 11. oldalán jelent 
meg „Illúziópolitika” címmel. A cím alatt minden kétséget kizáróan ez 
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áll: „írta Lukács György”. Ott mottót is találunk. Marx egyik leveléből 
választotta a szerző: „A dolgok logikája beszélni fog. De a munkáspárt 
becsülete megköveteli, hogy ilyen délibábokat elutasítson magától, még 
mielőtt azokat a tapasztalat szétfoszlatta volna.” Az új kiadásból ez is ki-
maradt. 

A bevezetőben azt mondtuk, hogy ha valóban kiadják Lukács összes 
művét, ezzel olyan elismerésben részesül a múlt évben elhunyt marxista 
gondolkodó, amilyen eddig talán még egyetlen filozófusnak sem jutott 
osztályrészül Magyarországon. Az elsőként megjelent kötet – bár lebe-
csülhetetlen értékei vannak – mégis arra vall, hogy az „összkiadás” is 
csak válogatás lesz, az összkiadás még várat magára. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Fehérben és kékben123 

Mécs László: Aranygyapjú, Válogatott versek (1923–1968), válogatta és 
szerkesztette Brudi Zsuzsa közreműködésével Rónay György, Ecclesia 
Könyvkiadó, Budapest 1971,392 lap 
 
 
A harmincas évek közepén fehérben és kékben és fehéren és kéken is – 
mert ibolyaszínű szeme, szőke, hullámos haja érzelmileg is ezt a hangula-
tot sugallta – egy átszellemült arcú pap lépett a gödöllői premontrei gim-
názium dísztermének dobogójára. Mécs László. Az öreg diákok már több-
ször találkozhattak vele, címek szerint követelték az újabb és újabb verse-
ket. Reverendája sem hathatott meglepően, hiszen az első sorokban taná-
raink, prefektusaink, a rektor, a perjel, valamennyien hozzá hasonló szer-
zetesi egyenruhában ültek és hallgatták. Annak, hogy rám, a kisdiákra 
mégis a meglepetés erejével hatott, más oka volt, ő volt az első eleven 
költő, akivel találkoztam. Akkoriban még nem tudtam, hogy Babits Mi-
hály, Kosztolányi, József Attila, Füst Milán, Kassák, Szabó Lőrinc és 
Illyés Gyula kortársa ő, még kevésbé, hogy ezek a későbbi eszményképe-
im nem sokra becsülik – Balassi, Csokonai, Vörösmarty, Petőfi, Arany 
egyenes utódja állt előttem, és még Tinódi Lantos Sebestyéné is, hiszen ő 
maga vallotta: „Rólad gondolkozom hideg őszi estén, kóborló elődöm 
Tinódi Sebestyén. Te is keseregtél végvárak elestén, míg nemzetünk vér-
zett fájdalmak keresztjén.” Valóságos csodaként állt előttem ez a költő a 
dobogó magasán, mélyzengésű hangja verssorokat hömpölygetett felém, s 
amikor a Két orrlógató aszkéta című versét szavalta, s játékos mozdulattal 
az elölülő tanáraink felé intett: „Ezek meg ülnek, mint a fagyosszentek, 
elkomorodnak, amikor Rittyentek” – ő egyszeriben már nemcsak költő 
volt, de madarakkal társalgó Szent Ferenccé és Szent Fülöppé is változott: 
„ki bár pap volt és nagyálmú férfi, roppant kacagott, míg hátán bőrlabda 
koppant.” De közben már tovább hömpölyögtek a verssorok, a Vadócba 
rózsát oltok, a Királyfi három bánata, a Hordár, Az Isten játszik és A 
mindenség balladája, az amelyik így kezdődik: „Éb-red, moc-can a tojás-
ban a sejt, Is-ten, Is-ten, huszonötnapi ritmus;” Mécs cingulusa ide-oda 
lengett az ütemet ingázó mozdulattal és bennem glória gyűlt a szegények 
homlokára, akik közelebb állnak a mindenható jósághoz és szeretethez, 

                                                           
123 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 3. számában. 
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ők a kiválasztottak, nem mi, az előkelő internátus lakói, az isten pedig, ez 
a félelmes, metafizikai lény, akinek ismeretlensége és megfoghatatlansága 
előtt annyit borzongtam ministrálásokkor, úrfelmutatások alatt, lelkigya-
korlatokon, egyszerre csak táncra perdült. 

Az Aranygyapjú címen nemrégiben, Budapesten megjelent Mécs Lász-
ló válogatott verseinek olvasása közben jutott eszembe mindez. De nem-
csak ez. A versekhez, a válogató Rónay György tanulmánynak is beillő 
előszava a közben eltelt harmincöt évet is felidézte. Ez a kitűnő előszó, 
amely híven beszámol Mécs László életútjáról, sikereiről, és kényszerű 
hallgatásának harminc évéről és annak okairól, nemigen szorul kiigazítás-
ra. Költői rehabilitációja első kísérletének leírása sem, amely éppen abban 
az Irodalmi Szemlében látott napvilágot, amelynek akkoriban én is szer-
kesztője voltam, és többek között én is szorgalmaztam a Szalatnai–cikk 
megjelenését, amelynek végkövetkeztetése ebben a mondatban csúcsoso-
dott ki: Akit egykor túlbecsültek, ma megbecsülhetjük. Nem szorul kiiga-
zításra, mert bár magatartásunk kavart ugyan olyan komor és nevetséges 
hullámokat is, amelyekről Rónay nem tudhat, Mécs László a csehszlová-
kiai magyar irodalom haladó hagyománya volt a mi közbenjárásunk nél-
kül is, s ezt hangosan kimondani nem volt több, mint emberi és írói köte-
lesség. Amiről azonban akkor hallgattam, az a Mécs költészete iránti idő-
közben bennem kialakult esztétikai fenntartásom volt, hallgattam róla, 
mert egy elnémított költővel szemben az igazság is hazugság. Ezt a hall-
gatásomat oldotta fel ez a mostani magyar- országi kiadás. Mécs László 
versei ismét kézbeadhatóan jelen vannak, érvelni lehet mellettük, ellenük 
is. 

Mielőtt azonban erre térnék, röviden el kell mondanom, mi történt a 
kisdiák és a költő első találkozása óta. Rónay György ezen a téren is jó 
kalauz. Szinte elkerülhetetlen, hogy ismétlésekbe ne bocsátkozzam. Vala-
hogyan mégis megkísérlem. Mécs László trónfosztását kiegészítem egy 
másodikkal is. Az első közismert, erről Rónay is számot ad, az ünnepelt 
költőt bebörtönzik, hallgatásra ítélik – a második trónfosztás azonban ezt 
megelőzően, az eszmélő diák tudatában ment végbe, pontosan akkor, 
amikor életének első költőjét kortársai közé helyezte. S ezen az a tény 
sem változtat, hogy ebben nem voltam egyedül, még helyesebben, hogy 
az igényesebb magyar irodalmi ízlés sohasem ültette trónra, régen közis-
mert volt József Attila ítélete is, aki szerint Mécs verseit a kispolgári tö-
megek írják és Illyés Gyulának, Babits Mihálynak, sorolhatnám még, 
ennél is lesújtóbb véleménye. De engem nem holmi tekintélytisztelet ve-
zetett Mécs László költői értékének revideálásához. Egyrészt azért nem, 
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mert elég hamar rádöbbentem, hogy a kortársi vélemény a kiválóakét is 
ideszámítva, gyakran nem mérvadó, s hogy az úgynevezett Nyugat ítélő-
széke nemcsak méltatlanokat fosztott meg a magyar irodalmi Parnasszus-
tól, de olyanokat is, mint József Attila, máskor meg igen gyarlókat ütött 
lovaggá. – Hanem azért sem, mert ha mindenáron tekintélyek mankójára 
lett volna szükségem, ilyenre is akadtam volna, méghozzá nem kisebb 
jelentőségűre, mint a francia irodalom halhatatlanjára, Paul Valéryra, aki 
Mécs László verseinek francia kiadása elé többek között ezeket írta: „Né-
hány évvel ezelőtt abban a meglepetésben volt részem, hogy saját sze-
memmel láttam egy költőt... Megismerkedhettem egy költővel. Azt aka-
rom mondani, hogy láttam valakit és beszéltem valakivel, akinek első 
látása megragadott és belém sugallta egy léleknek a képét, amely mintha 
különösképpen a költészet számára lett volna teremtve, ha ugyan nem az 
alkotta ilyenné. Minden bizonnyal ötvenegynéhány év alatt találkoztam és 
megismerkedtem nem egy személyiséggel, aki a vers művészetének szen-
telte magát, és nem egy közülük igen ritka értéket képviselt: de legtöbb-
jüknek megjelenése nem sugározta lírai lényüket. Elég gyakran láttam 
Leconta de Lisle-t és Verlain-t, szoros kapcsolatok fűztek Mallarméhoz, 
sokszor felkerestem Heredia-t a kávéházban néha elbeszélgettem Moréas-
val, Henri Regnier barátaim közé tartozott és Gábrielé d'Annunzio meg-
hívott otthonába, a Garda-tó partjára. Kétségtelen, hogy ezek a különböző 
költők alighogy egy–két szót váltottunk, azonnal megleptek teremtő lé-
nyük csodálatos természetével, de azután beszélgetésünk valahogy elfa-
kult. Viszont ahogy Mécs László közelébe jutottam, rögtön megragadott 
személyiségében az a vibráló élénkség, amely olyan lényre vallott, aki a 
szó dicsfényében élt és annak szentelte magát. A legelragadóbb és a leg-
nemesebb jelenség volt. Nemes és megnyerő arcán tükröződött a vágy, 
hogy meg akar érteni és értetni, amivel azonnal meggyőzi mindazokat, 
akik szellemi gyónásra képesek. Hangja meleg volt, a leggazdagabb ár-
nyalatok kifejezésére képes és mélységes. Az én hangom fakó és elég 
gyenge, az volt a benyomásom, hogy papírpénzt cseréltek ki az ő aranyá-
val.” Így kezdődik és így is folytatódik éppen annak a költőnek a vallo-
mása, aki saját irodalmi pályáján klasszikusságra törekedett, s aki a túl-
áradó lélek kifejezése ellen aszkéta gőggel tiltakozott. Előszavában gyak-
ran illeti Mécset a nagy költő rangjával, s úgy hajol meg előtte, ahogy 
európai költő a magyar irodalom legnagyobbjai előtt sem hajolt meg soha. 

Paul Valéry tekintélye tehát nyomhatott annyit a latban, amennyit a 
többieké, ha nem magam tapintom ki Mécs költészetének azokat a hiá-
nyait, amelyeket legkiválóbb magyar kortársai sorban már kitapintottak; 
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költészetének barokkos túltömöttségét, a versalkotást pódiummal megosz-
tó ihletét, ahol az egyes toldalékszavak, csengő–bongó fordulatok már 
nem a vers gondolati medrében haladtak csupán, hanem mozdulatokká, 
hangtónusokká változtak. Pátoszára és retorikájára is rádöbbentem, s arra 
is, hogy ez a retorika és ez a pátosz nem hasonlítható Saint–John Perse 
retorikájához és pátoszához, aki fecsegései közben is mindig a szellem 
számára hömpölygeti a maga racionálisan összegyűjtött hordalékát, ha-
nem olykor, ha ihletettségének természetes derűje elhagyja, inkább egy 
nemeslelkű falusi plébános prédikációjával rokonítható, aki az élet dolga-
iban ugyan nem mindig ismeri ki magát, de aki ezt a járatlanságát az iste-
ni megbocsátás és útmutatás fátyla alá borítja. Arra is hamarosan rájöt-
tem, hogy a Tinódi Lantos Sebestyén–féle utódlás sem olyan egyszerű, a 
huszadik századnak nincs szüksége az ilyen lantosokra, s azokat, akiket 
Mécs László lélekcsónakon a szeretet vizére küldött, hamarosan fenn-
akadnak egy új kor más igényeinek a zátonyán. A katolikus líra didakti-
kus sablonjain is fennakadtam, s ezt az a körülmény sem enyhítette, hogy 
Mécs Lászlót a katolikus egyház legmaradibb szárnya éppen szabadelvű-
séggel vádolta, mert ha ez a jóértelemben vett szabadelvűség munkált is 
Mécs költői szándékaiban, ezek a szándékok nemegyszer vallási tételekké 
szelídültek, ahelyett, hogy a játszó Isten poétikus magaslatán maradtak 
volna. Állandó kicsinyítő szavai is zavartak, amelyek annakidején elsza-
valva mézízűek voltak, de olvasva a magyar fület bántották; az őröcskék, 
porszemecskék, kenyérkék, köténykék, istenkék, tudóskák, őrangyalocs-
kák, nem a meseszerűnek építették a mézeskalácsházat, hanem helyen-
ként érzelgőssé váltak. 

Ez röviden a másik emlék, amelyet az Aranygyapjú olvasása felidézett. 
Nem kétséges, hogy a két emlékreflexió között áthidalhatatlannak látszó 
szakadék feszül. Anélkül, hogy ennek a nyugtalanító űrnek bármiféle lát-
ványos áthidalására törekednék, számot kell adnom az újraolvasás egy 
másik eredményéről, s a nyomában támadt felismerésről, arról ugyanis, 
hogy a két emlékpart nemcsak azért távolodott el egymástól olyan mesz-
szire, mert az egyik parton a tájékozatlan, a másik parton a képzett olvasó 
állt, hanem mert a kiinduló pont sem volt egynemű, egyfelől az auditív és 
vizuális hallgató, másfelől a gondolkodó olvasó figyelt. S míg az egyik 
oldalon Mécs emberi egyénisége, orgánuma, magatartása sugárzott a vers 
mögül, a másik part már nélkülözte ennek a természeti szubsztanciának a 
jelenlétét. Ha most ennek a felismerésnek a fényében gondolunk vissza 
Paul Valéry előszavára, mindjárt rádöbbenünk, hogy ezt a nagy francia 
költőt nemcsak Mécs versei, amelyeknek csiszolt fordítása meg is té-
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veszthette, hanem elsősorban Mécs emberi kisugárzása hódította meg. 
Előszavának idézett része erről híven tanúskodik. Vagyis valahol ő is úgy 
érezte, hogy ezentúl vers és költő egymástól nem absztrahálható foga-
lommá olvad. 

Amennyiben Rónay gondos válogatását valamiféle kifogás illetheti, az 
az előbb elmondott érzésekből táplálkozik. Válogatásából több olyan vers 
hiányzik, amely különös erővel tükrözné a kimondott és a megjátszott szó 
közötti különbséget, vagyis éppen néhány olyan Mécs-vers, amely költői 
magatartásával, küldetéstudatával szorosan összefonódott, hogy csak né-
hányat említsek, A mindenség balladája, Az Isten játszik, a Tinódi Lantos 
Sebestyénhez szóló és egyik kötetének címadó verse, a Fehéren és kéken. 
Ezekre a versekre külön–külön vonatkozhatnak ugyan az általam is felso-
rolt esztétikai kifogások, de ezekkel együtt is, ezek ellenére, ezekből ki-
bontakozóan egy határozott költői arcéi is elénk villan. Lehet, hogy néha 
barokk cikornyákkal díszítve, kicsit fellengősen, kicsit romantikusan, de 
senkivel össze nem téveszthetően Mécs László arcéle. Vagyis az az arcél, 
s ez a válogatás legszívetszorítóbb része, amely Mécs László öregkori 
verseiben megfakult. Ezekről a versekről, amelyeket nagyobbára először 
olvasok, igaz hogy sok fölösleges dísz, paszománt lehullott, a képzavarok 
és a versépítkezés egyfajta pompája is kevésbé kísért, Vörösmarty roman-
tikus dússágától a népdalok felé fordul a lírai kifejezésmód, de ugyanak-
kor a szelíd beletörődésben kialudtak az ifjúság előremutató fényei is, a 
pódiumhivatottság fénye, a Tinódi Lantos Sebestyéneket sarkalló és hívó 
fény, A mindenség balladáját ütemező biztonság, vagy ahogy Valéry ne-
vezte, a szó dicsfényében élők üdvözültsége. 

„Aki meghalt, ne jöjjön vissza többet, se siralomház poklából se sírból, 
mert minden embert kérdőjellé döbbent” – írja egyik versében, a Feltá-
madt Lázár tűnődésében és máshelyütt Lekvár Laci nincsen többé, a 
tündérköntös szétfoszlott, nem lehet megfoltozni. Egy jogtalanul meghur-
colt, fáradt öregembernek természetesen joga van az ilyen rezignációhoz, 
de Mécs László – s ezt már a másik parton álló gondolkozó olvasója 
mondja – nem ítélheti meg pályáját ilyen keserűen, ő nemcsak pávatoll 
volt sok–sok hiú önzés kalapja mellett, hanem a magyar irodalom elvitat-
hatatlan része, fehér és kék színfoltja, aki piros harangokat kongatott, s 
ezek a piros harangok még most is visszacsengenek odahaza és itt kint a 
nagyvilágban is. Verse itt–ott botladozhatott, de mögöttük egy olyan erő 
munkált, amely ha a pillanatnyi szerepbe belesült, ez sohase volt felsülés, 
inkább kamaszos hetykeség, valahogy így: Varjúkat kergettem, belesül-
tem. Én öregkori verseiben is ezt a Mécs Lászlót keresem, s rendjének 
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alapítójára emlékező versében, a Norbert csillagpillanatjá-ban egy sejtel-
mes metafora erejéig találkoztam vele: „Hátat borzongató csak a szentek 
titka, hogy kezd a rabmadárral repülni a kalitka.” 

Hogy az Aranygyapjú, s remélhetőleg a még teljesebb Mécs válogatá-
soknak kalitkája mekkora szárnyat bont majd, ez persze az időtől, s a ka-
litkában rejlő értékektől függ. A kortárs legföljebb köszönetét mondhat a 
kiadónak, a szélesebb látókörű magyar kultúrpolitikának, és mindenek-
előtt magának a költőnek, aki nem üveglegenda, de élő és ihlető valóság, 
bírálható és megbecsülendő érték. 
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HALDIMANN ÉVA 
Az elefántok és Amrafel124 

Vázlat Monoszlóy Dezső újabb regényeiről 
 
A prágai tavasz reménységének összeomlása óta Bécsben lakik egy ma-
gyar író, aki előzőleg, több évtizedig, Szlovákiában dolgozott. Monoszlóy 
Dezső 1923-ban született Budapesten, majd, a hadifogságból visszatérve, 
46-ban Pozsonyba költözött, ahol 49-től 52-ig börtönben volt. Ez a hánya-
tott élet kiindulópontja számos verseskönyv, novelláskötet és regény 
anyagának, amelyekkel csakhamar a legismertebb alkotók közé került a 
Csehszlovákiában élő magyar írók között. 

Ebben a rövid írásban csak három, legutóbbi regényét szeretném vázla-
tosan bemutatni, de azt remélem, hogy ennyi is elég annak bizonyítására, 
hogy Monoszlóy érdekes és fontos, újszerű jelenség korunk regényiro-
dalmában. 

1967-ben kezdte írni A milliomos halála című regényét, jól tudva, 
hogy csak az asztalfióknak dolgozhat. Novotny pártfőtitkár bukása után 
azonban megjelent a könyv, méghozzá szép sikerrel. Mivel „A bánya” 
című befejező rész a szovjet csapatok bevonulása miatt, Csehszlovákiá-
ban már nem jelenhetett meg, ez az Újvidéken kiadott Híd nevű irodalmi 
folyóiratban látott napvilágot. 

A regény tele van képzelőerővel és lendülettel; egy, részben megélt, 
részben megálmodott önéletrajz töredékei szolgáltatták hozzá az anyagot. 
A szerző abból indul ki, hogy az élet, minden élet, voltaképpen és alapjá-
ban elmondhatatlan, elbeszélhetetlen. Így tehát a múltat egy fiktív elbe-
szélés eszközével igyekszik feltárni. Temetés; zuhog az eső; mindenkinek 
van esernyője, csak az elbeszélőnek és a halottnak nincs – ez a közös 
bennük, ez fűzi őket össze. Az elbeszélő fölteszi magában és magának a 
kérdést, hogy nem neki kellene-e abban a sírban feküdnie; de végülis arra 
a következtetésre jut, hogy előbb egy életet kell felépítenie, mintegy kita-
lálnia. De ez az élet is elbeszélhetetlennek bizonyul. A külső és a belső 
idő sohasem egyezik – mindnyájunkban tüntetőén ott él egy jelenidő, 
amely magábafoglalja múltunkat és a jövőre irányuló elvárásainkat is. A 
jelenben talán fedi egymást a külső- és a belső idő, de a múltban szünte-
lenül eltolódnak a képek néha kitágul a külső idő, máskor viszont a belső 
idő nyer váratlan dimenziókat. Emellett mindnyájunkban még ott vannak 

                                                           
124 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 3. számában. 
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a gondolatok, remények és elvárások szilánkjai is, amelyek a jövőre irá-
nyulnak és abba törnek utat számunkra. így tehát az elbeszélő megkísérli 
az ismeretlen halott életét – amely azonban egyben az övé is lehetne – 
képzeletében felépíteni. 

A regényben megismerkedünk egy éles képszerűséggel felvázolt 
gyermekkor eseményeivel, amely egy egyházi iskolában telik. A fiú merő 
álomvilágban él; elképzeli, hogy milliomos, és hogy egy kincsesláda bir-
tokában van, amelynek tartalmát csak egyetlen személlyel, legjobb barát-
jával kívánja megosztani. De, mind a barátság, mind a kincs birtoklásának 
belső, titkosan dédelgetett érzete kudarcba torkollik. Elmenekül az isko-
lából, majd utóbb – önnön passzivitása és tapasztalatlansága révén – elve-
szíti első, gyöngéd szeretőjét is. Egy öreg kertész fogadja be – és ez talán 
a regény legszebb részlete. A fiatalság lüktető reményei állnak itt szem-
ben, nagy költői erővel bemutatva, az öregember bölcs lemondásával. Az 
epizódnak vége szakad, mikor a fiú édesanyja meghal és kitör a háború. 

Monoszlóy írásainak tartalmát nem lehet rövidrefogva elmondani; 
minden összefoglalás árulásnak tetszik az íróval szemben. Mikor, például, 
a virágok a fiatal kertész kezében lányokká változnak, és különböző sze-
relmi élményeket tükröznek egymásba és egymáson, akkor a képek ug-
rásszerűen, látszólag szeszélyesen, de mégis logikusan születnek egymás-
ból és követik egymást. Ezek a képek minduntalan visszautalnak a múlt-
ba, de ugyanakkor mindig a jelent és az egészet hordozzák magukban: a 
múltat és a jelenidőt, a lehetségest és a lehetetlent, a tudatosat és a tudat-
alattit, a merőben elképzeltet, kitaláltat és a valóságos – és mindezt egy 
mindig világos, állandóan előrehaladó történés keretében. 

Az elbeszélő katona lesz: a kaszárnyában környezete elől egy öreg 
krónikához menekül, amely a tatárjárásról szól. Amíg kint a szirénák 
üvöltenek, ő újból és újból betűzi az együgyű rímekbe szedett egykori 
borzalmak történetét. A könyvet bármikor beteheti és így elmenekülhet a 
borzongás elől, de nem menekülhet a kaszárnyán kívüli eseményektől és 
borzalmaktól! Ezeket nem lehet kirekeszteni és azok meglepetésszerűen 
őt is magukkal ragadják. Következik a hadifogság. 

Mikor aztán a háború végetér, az „Újjáépítési Hivatal” elhatározza, 
hogy felépíti a „Kínai Falat”. A naiv és meggyőződéses elbeszélő részt 
kíván venni az erőfeszítésben. Azt mondják neki, hogy a „szocializmus 
falát” fogják felépíteni, amely még a Kínai Falnál is magasabb és ékesebb 
lesz. Ezenkívül még gondolkodásra sincsen szükség, hiszen Marx már 
mindent végiggondolt. Az ártatlan elbeszélőt becsalják a szokott, ismert 
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csapdába és internálják: a cellában aztán megismeri az emberi megalázta-
tás iskoláját és minden változatát. 

A regény Jugoszláviában kiadott, befejező fejezete, a már említett „A 
bánya” ebből az életből vett képekből alkot törékeny szintézist; az elme és 
az értelem visszahúzódása önnönmagába – nagyszerű kísérlet a halál kar-
tográfiájának felvázolására, amelyben az élet szinte minden eleme és ösz-
szetevője, egészen az elkerülhetetlen összeroppanásig, ott van teljes, kép-
szerű egyidejűségben. 

De a halál egyik dimenzióját még nem kémlelte ki a szerző: még nem 
ismeri a menekülést a szülőföldről. Hogy ezt a problémát bemutathassa – 
a menekülést térben, időben és önnönmaga elől, az emberiség egész me-
nekülő borzalmát –, az író szavakból szőtt egy mitológiát, amelynek nem 
sok párja van az irodalomban. 

Még kiadásra váró regénye, a Menekülés Szodomából, Lót futását, az 
állástalan emigráns sorsát, a menekültek örök végzetét mutatja föl. Lót 
menekülését egyesegyedül azzal lehetne indokolni és motiválni, hogy új 
tartózkodási helyén felépítheti „templomát”. A regény mögött tehát ott 
van, mint fontos háttér, a Biblia; az emberiség ugyan megfosztotta önma-
gát saját leleményeitől, a mennyországtól és az örökkévalóságtól, de tuda-
tának mélyén még mindkettő ott kísért. Ezenkívül a Biblia előképeket is 
kínál az élethez, amelyek között választani lehet, vagy legalábbis lehetne. 
Ezek a szavak: „Lót” és „emigráns” jól mutatják, hogy nem csak bibliai, 
de, ugyanakkor nem csak mai történésről és történetről van itt szó. A 
szerző fölépít szemünk előtt egy magatartási módot, életmodellt, amely-
nek szakaszait és tüneteit aztán a térben és az időben szimbolikusan jelzi 
és magyarázza. Lót szüntelenül magával hordozza tudatában a múltat, a 
környező emberek – köztük felesége, Lea – azonban már nem. Lótot föl-
dig görnyeszti annak tudata, hogy lehetetlennek bizonyul felépíteni 
„templomát” és így menekülése elveszített minden értelmet és célt. 

Az erőszakos hatalmat, amely elől Lót menekült, a regényben az ele-
fántok szimbolizálják. Amrafel, a behízelgően barátságos modorú, enyhén 
mefisztofeleszi rendőrkapitány testesíti meg az új országban azt, hogy ott 
sem teljes a szabadság. Itt is csak azt tudakolják a hőstől, hogy miért is 
igyekezett elmenekülni az elefántok elől? A kérdést jeges csönd fogja 
körül. Idővel teljesen nyilvánvalóvá lesz, hogy mind a hosszú előkészület 
teljesen hiábavaló volt – a templom összeroskadt. 

De nemcsak Amrafel mindenütt jelenvalósága gátolja Lótot abban, 
hogy fölépítse „templomát”, hanem méginkább feleségének, Leának a 
magatartása. Csak ő, Lea érthetné meg teljesen a problémákat amelyek 
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társát gyötrik, de számára a menekülés eleve valami egészen mást jelen-
tett, mint Lótnák és így férjének szemében lassan sóbálvánnyá dermed. 
Két ember közös menekülése merőben esztelen cselekedetnek bizonyul: 
mivel más-más pontról indultak el, szükségszerűen máshová is kellett 
megérkezniük. A gyötrő és egyre értelmetlenebb együttlét, a Lót tudatá-
ban egyidőben, feltartóztathatatlanul záporozó képek a múltból, a jelenből 
és a reménytelen jövőből, végül is őrült tetthez vezetnek: Lót elpusztítja 
az asszonyt, aki már nem kívánt élettársa maradni. A sóbálvány az időben 
ezzel Örökkévaló Sóbálvánnyá magasodik. 

A logikusan kibontakozó cselekményt, a mesét, amely mindaddig tart, 
amíg az élet egyáltalában még élhető (és – egy más síkon – a végtelensé-
gig halad tovább) nagy lírai tömörséggel és fokozott művészi tudatosság-
gal vetette papírra az elbeszélő. A meggyőző jelkép-rendszer a regénynek 
időtlenséget és térenkívüliséget kölcsönöz, egy örökös végzet érvényes-
ségét. Igen, ez a regény a „Menekülés Regénye”. 

Monoszlóy tovább építkezett ezen a talajon, de újabb regénye már nem 
a menekülés, hanem a hontalanság élményköréből született. A már kül-
földön írt, címében Jákob lajtorjájára utaló regényben az örök emigráns 
alakja mindjárt három személyben testesül meg. Hasztalan és értelmetlen 
vállalkozás lenne, hogy megkíséreljük összefoglalni a három fiatal, honta-
lan fiú beszélgetéseit és kalandjait. Többnyire csak céltalanul gubbaszta-
nak a maguk „Jákob Lajtorjájának” három fokán (múlt – jelen – jövő) – a 
létrafokokon, amelyeken nem érkeznek angyalok, amelyek nem vezetnek 
semmilyen mennyországba sem, és amelyek talán valójában nem is töb-
bek egyszerű létrafokoknál. A védtelenség, az otthonnélküliség kínzó 
érzete átitat minden céltalan gesztust és a hősöket a végső megaláztatásig 
hajtja. Csak egy hosszabb tanulmány keretében lehetne – a strukturalisták 
örömére – kielégítően elemezni ennek a regénynek a fontosabb mozzana-
tait: az öregasszony szimbolikus és lélektani jelentőségét, aki szerelmet 
vár cserébe azért, hogy menedéket ad a hősöknek, az elbeszélő gyerme-
teg, eredeti tisztaságát, a szintétikus kifejezési formák gazdagságát, az idő 
– és térsíkok, valamint a tudat-formák összefonódását, a párbeszédek 
egyenesvonalú vezetésében. A különböző asszociatív mechanizmusok 
egyre újabb és újabb képeket hoznak felszínre, amelyek azonban meglepő 
egyszerűséggel és játékos komolysággal illeszkednek a regény egész szőt-
tesébe, amelyből egyébként az alkotói irónia sem hiányzik. Amrafel rend-
őrkapitány szüntelen felbukkanása ebben a történetben is hosszú árnyékot 
vet a szomorkásán csillámló kollektív magányra, amely itt is képtelennek 
bizonyul fölépíteni „templomát”. 
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Monoszlóy egész, kétségbeesetten logikus költői világa kiáltás egy fe-
neketlen örvényből, amelyből menekvést keres: szellemi Ararátot, amely-
ben megfogózhat és ahol horgonyt vethet. A szerző most ilyen regényen 
dolgozik, amelyet a tervezett trilógia harmadik, befejező kötetének szán. 
Szeretnénk remélni, hogy ez a jeles tehetség nem marad kirekesztve a mai 
európai irodalom eleven áramából. 
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SULYOK VINCE  
Új skandináv antológia125 

Észak–európai népek irodalma, Válogatás az izlandi, faeröeri, norvég, 
svéd és dán irodalomból, Tankönyvkiadó, Budapest 1970, 486 lap 
 
„Skandináv szerzők és műveik Magyarországon általában nem tartoznak 
az egzotikusak közé: egy irodalomtörténetileg hagyományos képzettársí-
tási rendszer fogadja őket magába immár több, mint egy évszázada.” Ez-
zel a mondattal kezdődik Bernáth Istvánnak a fenti gyűjteményhez írott 
előszava. Az egy évszázadnyi hagyományos képzettársítási rendszer 
azonban láthatólag nem elégséges ahhoz, hogy megtanuljuk a különbséget 
észak–európai népek és skandináv népek között. Mert a fenti antológia-
cím téves és félrevezető. Amennyiben ugyanis valóban az észak–európai 
népek irodalmából nyújtana válogatást, akkor miért hiányzik belőle leg-
alábbis a finn és lapp irodalom? E kettő nélkül valójában csak a skandi-
náv népek irodalma cím illette volna meg a kötetet, s ha másnak nem, 
akkor az utóbbi másfél évtized során érdemes skandináv fordításaival 
kitűnt Bernáth Istvánnak igazán tudnia kellene ezt, Bernáth viszonya eh-
hez a gyűjteményhez egyébként is kissé misztikusnak látszik. A címlap 
hátsó oldalán az olvasható ugyanis, hogy „az előszót és a bevezetőket írta, 
a válogatást ellenőrizte és kiegészítette: Bernáth István.” Az azonban, 
hogy ki végezte az anyag válogatását, nem derül ki sehol sem, Burns sza-
vaival szólva: mindvégig „titok marad”... Be kell azonban valljam, hogy 
nem minden megkönnyebbülés nélkül veszem ezt tudomásul, mivel a 
névtelenül maradó válogató nyilvánvalóan hiányos szakértelmét határta-
lanul szívesebben regisztrálom, mint tenném ezt akkor, ha Bernáth felelne 
a válogatásért. Bernáthot így esetleg csak abban marasztalhatjuk el, miért 
nem korrigálta, egészítette ki több helyütt a Névtelen Válogatót. 

Nomen est omen, s az érthetetlenül pontatlan könyveim, mely többet 
ígér, mint amit ténylegesen nyújt, olyan felületességről, az elmélyült át-
gondolás olyan hiányáról tanúskodik, amely legalábbis erős gyanakvással 
tölti el a gyűjteményt kézbevevő recenzenst a címlap mögötti 486 oldal 
anyagát illetően is. Sajnos, a kritikus rosszat sejtő aggodalma, mint látni 
fogjuk, nem teljesen alaptalan. 

Maradjunk azonban egy kis időre még a címlapnál. A lapalji impresz-
szumból az derül ki, hogy a könyvet a budapesti Tankönyvkiadó adta ki, 

                                                           
125 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 3. számában. 
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amely tény már önmagában is azt jelenti, hogy itt tankönyvről, feltehető-
en egyetemi segédkönyvről van szó még akkor is, ha erről a létrejötte 
körül bábáskodók egy szót sem szólnak sehol, sőt Bernáth, előszavának 
zárómondatában, egyenesen azt mondja, hogy az antológia „csak az ér-
deklődést akarja felébreszteni, és ösztönözni a további kutatásra”. 

De miért tartom olyan fontosnak annak eldöntését, hogy tankönyvszerű 
kiadványról van-e valójában szó? Egyszerűen azért, mert a gyűjtemény 
már akkor is elhibázottnak mondható, ha létrehozói pusztán népszerűsítő, 
tehát a szélesebb néprétegeknek szóló antológiának szánták. Amennyiben 
azonban kimondottan pedagógiai célzattal készült, akkor ítéletünk még 
elmarasztalóbb kell legyen róla, s vele kapcsolatban a budapesti egyete-
men 1968-tól megindult rendszeres skandináv irodalomtörténeti oktatás 
általa feltételezhető színvonaláról is. 

Mielőtt azonban a fejezeteket közelebbről is megvizsgálnánk, időz-
zünk még egy keveset a gyűjtemény általánosabb értékelésénél. Ahogy 
látom, új fordítási anyagot, eddig magyarul ismeretlen és kiadatlan alko-
tásokat nem tartalmaz a könyv, hanem már megjelent magyarnyelvű 
skandináv antológiákból és egyedi kiadványokból válogatta–ollózta egy-
be szerkesztője. A költői (verses) anyagot két vers (Gustav Fröding Jan 
Ersa és Per Persa, valamint Pär Lagerkvist Tengernél, Kuczka Péter for-
dításai) kivételével teljes egészében Bernáth 1967-ben megjelent Skandi-
náv költők antológiájából vette át az ismeretlen válogató – sajnos nem 
mindig szerencsés kézzel és ösztönnel. Egyik fő válogatási szempontja, 
amint azt a későbbiekben példákkal dokumentálni is fogom, a politikum 
lehetett, amelyről pedig már–már azt kezdtük hinni, hogy ennyire leple-
zetlen, s az egyéb szempontokat ennyire mellékessé minősítő formában 
nem jelentkezik többé. 

Ellentétben a prózai anyaggal, mely – úgy látom – zömben (ha ugyan 
nem teljes egészében) skandináv nyelvismeretekkel rendelkező fordítók 
műhelyében készült, a Bernáth–féle verses antológia tipikus terméke a 
nálunk főleg az ötvenes évektől meghonosodott nagyüzemi fordítói mód-
szereknek. Lényege ennek az, hogy a vers eredeti nyelvét nem ismerő 
költő–fordítók eléjük rakott nyersfordítások, esetleg valamelyik nagyobb 
nyugati közvetítőnyelven elérhető fordítások alapján készítik el az illető 
költői mű magyar változatát. Bernáth a skandináv költőkön kívül ilyen 
módszerekkel mutatta be pár évvel korábban a németalföldi költőket is. A 
fordító–kombinát talán egyetlen előnye az, hogy a fordítók közé besorol-
hatja az élő magyar líra legcsillogóbb neveit is, mintegy erkölcsi tőkét 
kovácsolva aztán belőlük magának. Egymástól különböző stílusuk, szó-
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használatuk, formai készségük pedig ugyanakkor színesebbé, változato-
sabbá teheti a gyűjteményt. Ellenérvként többek között az hozható fel, 
hogy ez a nagyüzemi módszer teljes szakítást jelez a nagy eredményeket 
felmutató korábbi hazai fordítói hagyományokkal, elsősorban a nyugato-
sokéval, mely a lefordítandó mű eredeti nyelvének aktív, sőt magas fokú 
ismeretére, a kiválasztásban pedig a fordító egyéni hajlamára, ízlésére, 
érdeklődésére épült. Az eredeti nyelv ismeretének hiányában lényeges 
árnyalatok mennek veszendőbe, vagy torzulnak felismerhetetlenekké. 
Nincs az a nyersfordítás, amely pótolni tudná a tényleges nyelvi ismerete-
ket, mert egy–egy költői mű kimondhatatlanul több mindig a prózában 
visszaadható változatánál, lett légyen ez az utóbbi bármilyen pontos is. A 
fordító–kombinátban készült adaptálások éppen ezért bizonyos fokig 
mindig természetellenes szülemények, még a legsikerültebbeknek mond-
hatók is. Alkalmazása adott esetekben persze elkerülhetetlen, sőt indokolt 
is lehet, különösképpen nagyon távoli, kicsi, vagy elszigetelt nyelvek ese-
tében, vagyis amikor nem állhat rendelkezésre kellő számú kellő nyelv-
ismerettel rendelkező fordító, ilyenkor azonban lehetőleg olyan szívós, 
lelkiismeretes, céltudatos és nagytehetségű szervezőre van szükség, mint 
amilyen Gara László volt, ahhoz, hogy az eredmény kielégítő, esetleg 
kiemelkedő lehessen. Félő azonban, hogy otthon lényegesen szélesebb 
körben alkalmazzák a nagyüzemi–fordítói módszereket, mint ez indokolt 
lenne; a hangsúly mintegy a mennyiségi termelésre, a statisztikailag jól 
mutató számokra esik; a központi kiválasztás pedig eleve kizárja, hogy 
nem kívánatos művek kerüljenek lefordításra. A fordító-kombinát tehát 
mintegy hivatalosan jóváhagyott divattá, sőt műfajjá vált Magyarországon 
– az egyéni, spontán hajlamokat követő, magas színvonalú individuális 
műhelymunka rovására. 

Az alcímben felsorolt mind az öt észak–európai nép irodalma megkap-
ta a maga külön fejezetét, miáltal a gyűjtemény mintegy természetes mó-
don oszlik öt részre. Mindegyik rész elé rövid bevezetőt írt Bernáth Ist-
ván, összefoglaló áttekintést nyújtva az illető nép irodalmáról, méghozzá 
átlagban három oldalnyi terjedelemben. Ez a terjedelem azonban remény-
telenül kevés: nem futja sem a fejlődési korszakok pár mondatos össze-
foglalására és jellemzésére, sem pedig minden érdemes alkotó névszerinti 
említésére. Amennyiben a könyv valóban pedagógiai segédkönyvnek 
készült, akkor ez a kurta terjedelem megbocsáthatatlan mulasztás a hasz-
nálatára kényszerülő diákokkal szemben, akik így hiába keresnek igazi 
eligazítást a bevezetőkben. Már ezek terjedelmének megduplázása is 
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használhatóbbá tehette volna a művet, s az oldalszám ugyanakkor mind-
össze tizenöttel emelkedett volna. 

Az egyes irodalmak bemutatására szentelt oldalszám aránya az adott 
kereteken belül általában kielégítőnek mondható, kivéve talán azt, hogy a 
faeröerinek mindössze négy oldalt juttattak, az izlandinak pedig nem egé-
szen félszázat csak. Persze ahhoz, hogy igazán használható és reprezenta-
tív lehessen a gyűjtemény, nagyjából meg kellett volna duplázni az oldal-
számot. Annál furcsábbnak tetszik, hogy a szűkösen mért hellyel sem 
gazdálkodtak mindig Okosan, jónéhány másod-, sőt harmadrangú írót is 
szerepeltettek, miközben valóban irodalomtörténeti neveket hiába kere-
sünk a válogatásban, olykor még Bernáth irodalomtörténeti áttekintései-
ben is. 

Meglepően szegényesen indul a könyv az első fejezettel, az izlandi 
irodalmat bemutatóval. Bernáth már idézett, három évvel korábban meg-
jelent verses antológiája sokkal árnyaltabb és igazabb képet nyújt az iz-
landi irodalom fejlődéséről még a prózai részek természetes távolléte el-
lenére is. Mindkettőből hiányzik viszont a 18. század legjelesebb izlandi 
költője, Jón Thorláksson, valamint Gestur Pálsson és Gudmundur 
Kamban költők, Johann Sigurjonsson drámaíró, s Izland máig legjelentő-
sebb esszéistája, Gudmundur Finnbogason. Sajnálatosan hiányzanak (és-
pedig szintén mindkét helyről) a modern izlandi irodalom olyan kiváló 
nevei is, mint Gudmundur Gíslason Hagalín, Gunnar Gunnarsson, Hannes 
Pétursson, Thórbergur Thórdarson és Thor Vilhjálmusson is, hogy csak a 
legfontosabbakat említsük. E kihagyások annál súlyosabban esnek latba, 
mivel Bernáth nem utolsó sorban éppen az izlandi irodalom szakértője-
ként tűnt ki, s az ő fordítói műhelyéből került ki 1965-ben a Njáls–saga 
magyar változata is Vikingfiak címmel. 

Mint fentebb már említettem, a faeröeri (förjszk) irodalom bemutatásá-
ra mindössze négy oldalt szánt a gyűjtemény. Ez még akkor is kevés, ha 
tekintetbe vesszük, hogy a faeröeri irodalom jelentősége nem nagyon nő 
túl e szigetvilágon, avagy a legjobb esetben Skandinávián. Korunk legje-
lesebb faeröeri írója, az Észak–díjas William Heinesen ugyan szerencsére 
szerepel egy verssel, mellette azonban szóhoz kellett volna jutnia Hédin 
Brútnak is, s mutatóba még egy–két alkotásnak a régebbi korokból. Ber-
náth említett antológiája ezt a fejezetet illetőleg is jobb a jelen kiadvány-
nál. 

Oldalszámra is, meg a bevezető terjedelmét tekintve is a norvég iroda-
lommal bántak a legbőkezűbben a könyv összeállítói. Persze ezt a fejeze-
tet illetőleg is nehéz volna mindenben egyetérteni velük, lévén e sorok 
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írója számára is éppen a norvég irodalom a legintimebben ismert az ösz-
szes északi irodalmak közül. Először is Bernáth bevezetőjéhez szeretnék 
hozzáfűzni annyit, hogy a norvég népköltészetnek általa említett formái-
műfajai, úgymint a „tánc–szók” (tulajdonképpen: táncjátékok), 
„trollballadák” és „tréfás–balládák” mellett nagy számban maradtak fenn 
szokványos értelemben vett népdalai, elbeszélő balladái, lovagi és törté-
nelmi énekei, valamint vallásos témájú énekszövegei is a középkorból. 
Bernáth is, meg az Ismeretlen Válogató is a dán irodalomhoz sorolja a 
norvég (bergeni) születésű Ludvig Holberget, a 18. század első felének 
világirodalmi méretű nagy drámaíróját. Én személyesen még nem talál-
koztam olyan norvég akadémikussal, aki a dánok javára lemondott volna 
Holbergről, s a budapesti gyűjtemény Névtelenje (szerkesztője) aligha 
számíthatna szakértő norvég körök megértésére ez ügyben. Knut 
Hamsunről megjegyzi Bernáth, hogy „aggkorában politikai árulásba ke-
veredett”. Sommás és kissé durván fogalmazott ítélet ez, s már csak ami-
att sem igaz így, mivel Hamsun esetében egyáltalán nem beszélhetünk 
valamiféle pálfordulásról, tehát időben rögzíthető váltásról, árulásos cse-
lekményről, hanem igen röviden fogalmazva arról van szó, hogy 
Hamsunnél a fasisztoid ideológia közelségébe való eljutás szerves, a szá-
zadfordulóra visszanyúló fokozatos fejlődés eredménye, mely időben 
részben megelőzte a hitlerizmust, részben pedig azzal párhuzamosan bon-
takozott ki, de lényeges vonásokban mindvégig különbözött is tőle. (Záró-
jelben idekívánkozik annak a megemlítése, hogy a Hamsun Éhségéből 
közölt részlet az egyetlen hely a gyűjteményben, ahol nem közlik velünk 
a fordító kilétét. Érdekes lenne megtudni, hogy itt a fordító szégyenli-e 
fordítóságát, avagy a Névtelen Válogató az ő – kényszerű? – fordítóját?) 

Az irodalmi anyagot illetően ezúttal is leszögezhetjük, hogy Bernáth 
verses antológiája sokkal hitelesebb képet nyújt a norvég irodalomról, 
mint ez a gyűjtemény. Mindkettőjüknél hiányzanak azonban lényeges 
nevek is, különösen a modern költészetet illetőleg (Rolf Jacobsen, Astrid 
Hjertenaes Andersen, Per Ameberg, Jens Björneboe, André Bjerke, Erling 
Christie, Jan Erik Vold és mások). A 18. század norvég költői közül Claus 
Frimannt közli ez a mostani gyűjtemény, kiszorítva a lényegesebb Johann 
Hermán Wesselt. A gyűjtemény tájékoztató jellegét tekintve furcsa az is, 
hogy míg Ibsen két drámarészlettel és egy levéllel van jelen, (az utóbbi 
helyett egy lírai darab mindenképpen előnyösebben szerepelhetett volna), 
addig Björnstjeme Björnson bemutatására csupán egy rövid prózai darab-
nak jutott hely, teljesen mellőzve igen lényeges lírai és drámai termését. 
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Verssel szerepel viszont a meglehetősen jelentéktelen Rudolf Nilsen is, 
ha ezúttal csak eggyel is: Bernáth antológiájában ugyanis még teljes há-
rom lírai darabját szemlélhettük. Az alig huszonnyolc évesen 1929-ben 
elhunyt Nilsen költőként legfeljebb középszerűnek lenne mondható, ma-
gyarországi megdicsőülését viszont minden bizonnyal annak köszönheti, 
hogy a kézikönyvek proletárköltőként említik. 

Bizonyos fokig politikumot kell keresnünk abban is, hogy Nordahl 
Grieg bemutatására öt oldalnyi lírai anyaggal szolgál a gyűjtemény (Ber-
náth korábbi antológiája teljes tíz oldallal), ami mindenképpen eltúlozza 
jelentőségét. Nordahl Grieget nyilván az teszi ilyen kedveltté és „szalon-
képessé” a szerkesztők szemében, hogy angol–norvég repülőtisztként 
Berlin felett lőtték le a németek 1945 decemberében. 

Sokkal érthetetlenebb és elfogadhatatlanabb azonban a gyűjteményben 
az, hogy a háború utáni norvég irodalmat egyedül Sigbjörn Hölmebakk és 
Georg Johannesen képviseli a könyvben. Az, hogy éppen ők, ismét csak 
politikum: mindketten szélsőségesen baloldali beállítottságúak, ámbár pl. 
Johannesent „ízig–vérig szocialista”-ként jellemzi antológiájában Ber-
náth, noha erősen kérdéses, hogy castroista–maoista–marxista–leninista 
elemekből egybeállt világlátását nem csupán „zavarosnak” minősítenék-e 
a hazai illetékesek, már ha egyáltalán ismeretekkel rendelkeznének ezen a 
téren. Ugyanez áll lényegében Hölmebakkra is, csakhogy az ő szerepelte-
tése még a költőként eredetinek és figyelemreméltónak mondott 
Johannesenénél is motiválatlanabb. S tudtommal őt még baráti szálak sem 
fűzik Bernáthoz. Johannesen lelkületének jobb megvilágítására egyébként 
hadd említsem még meg, hogy Paszternák és Szolzsenyicin ellen támadó 
cikket írt. 

Azok közül, akik a fenti két névnél sokkal jogosabban képviselhették 
volna a korszakot, hadd emeljem ki különösképpen Jens Björneboet, az 
elkötelezett, szabad és bátor író prototípusát a maga kissé talán anarchis-
ta-ízű, de vitathatatlanul hasznos akcióival, alkotásaival, útkeresésével. 
Björneboe néhány évvel ezelőtt remek drámában dolgozta fel a mi Sem-
melweis Ignácunk korszakos tevékenységét is, ennek budapesti bemutató-
jára azonban még a skandináviai siker nyomában sem került mindeddig 
sor. 

A könyv következő fejezete a svéd irodalmat mutatja be mintegy száz-
húsz oldalon. A korábbi fejezetekkel kapcsolatban tett általános észrevé-
telek erre a részre is érvényesek, nem utolsó sorban az, hogy Bernáth ko-
rábbi antológiája néhány aránytalansága ellenére is hűbb képet nyújtott a 
mostaninál. Mindkettőből hiányzik viszont például a Nobel-díjas Verner 
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von Heidenstam, azonkívül Tomas Tranströmer és Lars Forssell. A mo-
dem svéd költészetben sok érdekes dolog történik, a jelen gyűjteményből 
róla nyert képünk azonban szinte a felismerhetetlenségig szürke és érdek-
telen. Az érthetetlenül mellőzöttek (Erik Axel Karlfeldt, Edith Södergran, 
Hajimar Gullberg, Johannes Edfelt, Erik Lindegren) helyét ugyanakkor 
ezúttal is olyan jelentéktelen nevekkel töltötték ki, mint Gustav Sandgren, 
Folke Fridell, valamint a Névtelen Válogató legkirívóbb ízlésficamát do-
kumentáló Per Wahlöö, akinek Gyilkosság a 31. emeleten című rémes 
rémregényrészlete olyan színvonalon képviseli (tizennégy oldalon!) a mai 
svéd prózát, mintha mondjuk a mai magyar irodalom iránt Rejtő Jenő, 
esetleg Szilvási vagy Berkesi egyik–másik írásával próbálnánk érdeklő-
dést ébreszteni. Harry Martinson alakját és irodalmi jelentőségét sokkal 
hívebben képviselhette volna egy–két lírai darabja, esetleg megfelelő 
részletek világhírű űr-eposzából, az Aniaraból. 

A két népköltészeti darabot leszámítva Ludvig Holberggel kezdődik a 
dán irodalom fejezete, ami érthető és elfogadható, noha Bernáth 1967-es 
antológiájából Tycho Brahe és Thomas Kingo költeményeit bizton átve-
hette volna a gyűjtemény összeállítója. A Holberg–problémára már a nor-
vég anyaggal kapcsolatban kitértem. A Holberg–Oehlenschläger közti 
időszakból hiányzik legalábbis Ewald és Grundtvig, viszont Blicher és 
Herman Bang kissé feleslegesen nagy helyet kapott, Ernst Brunn 
Olsennek, a Teenagerlove ismert szerzőjének a szerepeltetése viszont nem 
eléggé indokolt egy ilyen jellegű gyűjteményben. Furcsa, hogy a dán el-
lenállás kiváló költője, a németek által 1944-ben meggyilkolt Kaj Munk 
sem itt, sem Bernáth antológiájában nem szerepel – talán mivel pap volt? 
De még ennél is furcsább Karen Blixen mellőzése ugyanakkor, amikor 
Nexönek kereken harminc oldalnyi hely jutott. Hiába keressük a modem 
dán költészet egy sereg más ismert nevét is (Tom Kristensen, Piet Hein, 
Halfdan Rasmussen, Ole Wivel, Ole Sarvig, Benny Andersen, Klaus 
Rifbjerg, Frank Jaeger, Inger Christensen), Olsen Teenagloveja mellett 
egyedül Iván Malinovski képviseli a háború utáni dán irodalmat. Hogy 
miért éppen Iván Malinovski? Én mindezideig egyetlen olyan tényezőt 
tudtam csak felfedezni, amely némiképpen magyarázhatja (ha érdemileg 
nem is indokolhatja) a dolgot: azt, hogy Malinovskinak – szlávosan hang-
zik a neve ... Nem akarom persze azt állítani, hogy Malinovski rossz költő 
lenne. Csupán csak az a helyzet, hogy jónéhány nála figyelemreméltóbb 
is akad a dán szigeteken és félszigeteken, akikről azonban gyűjteményünk 
Névtelen Válogatója szuverén módon egyáltalán nem hajlandó tudomást 
venni. Amiként történetesen Poul Sörensenről sem, aki amellett, hogy 
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érdemes költő, jelentős szolgálatokat végzett a magyar költészet dániai 
megismertetése terén is: 1960-ban Ungarns Stemme címmel lírai antoló-
giája, 1968-ban pedig kitűnő József Attila–álogatása jelent meg, jelenleg 
pedig egy hasonló Ady–álogatáson dolgozik. 

Summa summarum, sajnos, nem mondhat mást a recenzens, mint azt, 
hogy a gyűjtemény aligha nevezhető jelentős mérföldkőnek a skandináv 
irodalmak magyarnyelvű térhódításának folyamatában. Szomorú látni, 
mennyire nem él a kiadásában és ötszáz oldalnyi terjedelmében rejlő lehe-
tőségekkel. Esetlegességek, véletlenszerűségek, önkényességek, kellő 
hozzáértés hiánya, költészeten kívüli szempontok döntő érvényesülése 
ötlenek folyton a szemünkbe, s szegik kedvünket. Mintha valaki sietős–
felületesen, s akkord–munkában hányta volna egybe az éppen elébe buk-
kanó anyagot. Mintha még arra se lett volna érkezése, hogy eldöntse: pe-
dagógiai segédkönyvet, avagy népszerűsítő célzatú szöveggyűjteményt 
akar-e nyújtani. 
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FERDINANDY GYÖRGY 
Amerika, Amerika!126 
Jegyzetek egy verseskötet ürügyén  
Makkai Ádám: K2 – 13, Amerikai Magyar írók, Chicago 1970, 112 lap 
 
Makkai Ádám az 1956-ban Nyugatra került harmincegynéhány éves és 
immár generációként számontartott gárda tagja, az összehasonlító nyelvé-
szet fiatal chikágói professzora. A pálya- és évfolyamtársról szólva a kri-
tikust megbénítja a nagyképű pózok őszinte utálata. Ha mégis rászánja 
magát, hogy bíráljon, fontoskodjék, elemezzen, egyetlen mentsége, hogy 
nagy hiányt pótol: interkontinentális barátságokkal átszőtt diaszpórákban 
ritka jelenség a szókimondó, őszinte bírálat! 

Az első olvasás agresszióját kiheverve egyre inkább egy veszedelme-
sen művelt és veszedelmesen érzékeny európai lázadását hallottam meg 
benne, az amerikai szellemi élet „szalámigyárában” őrlődő magyar költő 
undorát, aki a pesti jassz–nyelvben keres menedéket, ennek bástyáiról 
rohamozza álintellektuális világát, a kényszerű „kultúrkolbász”-töltés 
fáradalmait ennek vaskos, ízes társaságában piheni ki. 

Hogy Makkai Ádám szándékát félreértettem, az lehet. Maga a kötet, az 
eredmény azonban félreérthetetlen dokumentum, és hatása a költő eredeti 
elképzeléseivel feltételezhetően nem azonos. De ne kerteljünk tovább. 
Lássuk, mit nyújt a Kánégyzet két könyvbe és öt ciklusba sorolt negyven-
nyolc irata. 

 
* 

Mindjárt a kezdet kezdetén eltűnődtem a címen. Még ki is számítot-
tam, nem kis vesződséggel: K – 3,6. McLuhan habozás nélkül a múltszá-
zadbeli „hardware–ember” típusának nevezne: szeretem megérteni a dol-
gokat. Az alcímet már jobban kedvelem: velős, asszociációkra ingerlő 
képvers: 

RES 
KE VER S EK, 
SER 

olvashatom keserves versek-nek, keservek-nek, keresve keservesnek, 
benne van egyebek között kever, ser, keres, keresek ... 

                                                           
126 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 3. számában. 
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A versekkel is valahogyan úgy jártam, mint címükkel: zavarba hoztak, 
felbosszantottak, de keresésre ingereltek, elejétől végéig izgalmas torzó-
nak, nagy tévedésnek éreztem a kötetet, olyan költő zsákutcájának, aki 
talán csak egy hajszállal tévesztette el a magaválasztotta utat. Descartes 
futója jutott róla az eszembe, aki semmibeveszi a pályát, ezért aztán annál 
messzebb kerül a céltól, minél jobb atléta, minél gyorsabban szalad. Mert 
Makkai a nyelv, a vers elvitathatatlan mestere, és az is nyilvánvaló, hogy 
ebben a kötetében tudatosan semmibeveszi a műalkotáshoz vezető valam-
ennyi egyenes és görbe utat. 

Mert nincs itt mit köntörfalazni és téblábolva  
mellébeszélni. Az ember gyereke, kedves kollégák,  
így beszél ha mondom, és kész. Hát még két átkozott  
dupla skót whisky után éjomra! 
Minekokáért is kérdezlek aggódó szeretettel:  
hát akkor mi a repesztetthangú cintányérnak  
nem írunk is ugyanúgy? 

A „Második hetvenkedés” költői kérdése valódi ars poetica, és érzé-
sem szerint valahol itt van a hiba. Azért nem írunk ugyanúgy, mint aho-
gyan beszélünk, mert írni és beszélni – nem ugyanaz. Ami mű, az nem 
valódi. Aki a beszédhez folyamodik, annak mondanivalója van, ezt sza-
vakba önti, kifejezi, miáltal is közli hallgatóival. Másszóval: megkeresi az 
előre meghatározott közölnivalóhoz a legmegfelelőbb formákat, szavakat. 
Az írás más valami: a nyelv itt nemcsak eszköz, nyersanyag is, amelyet 
rendezni, formálni lehet, és amely menetközben lerázza magáról a ráerő-
szakolt másodlagos feladatokat, önálló életre kel, új jelentéseket hoz létre, 
minden eredeti „mondanivalót” semmibevéve találja meg maga-magának 
az utat. Már Victor Hugo kényszeredetten bevallotta, hogy nem egy műve 
ritmusból született, amely a versnek fokozatosan tartalmat adott. 

Makkai Ádám minden írásának (a szó itt csak cifra szolga), előre meg-
határozott mondanivalója van. A kötelező tartalom tehát a formának, a 
keretnek vajmi kevés szabadságot ad. A szavak szigorúan a közölnivaló 
szolgálatában állnak, és ezért heréitek, ezért nem kelnek önálló életre. Ez 
az alapállás megszabja a költői játék korlátait is. Makkai eljátszik a for-
mával, de ez a játék perverz, mivel jottányit sem módosíthat az előre 
megszabott útvonalon. Szellemes, kétségen kívül, de nem alkotó. Az így 
írott versek nem „formájuk leányai”, (Bútor), „tartalmat cipelnek, mint a 
szenesemberek” (Apollinaire), dolgozatok .. . 

∗ 
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Ide kapcsolódik a következő észrevétel: aki beszél, mondanivalót kö-
zöl hallgatóival, mondottuk. De ezek a hallgatók jelen vannak, és az 
ugyancsak jelenlévő előadónak tucatnyi más eszköz áll rendelkezésére, 
hogy egyértelműen értésükre adja gondolatait, vagy éppen árnyalja azo-
kat. A beszélő egy mosollyal, vagy puszta megjelenésével ártalmatlanná, 
stílusossá tehet például meghökkentő szavakat. Ha Makkai Ádám, akinek 
öltözködése (és minden arcvonása) a kifinomult, érzékeny intellektüelé, 
cinkos kacsintással azt mondja nekem: „bele kell irtóra gyalogolni a világ 
redves pofájába”, az telitalálat. A költő azonban az olvasás pillanatában 
nincsen testi mivoltában jelen. Az ilyen beszélve–írás zavaró a fehér papí-
ron. Hiányzik a kacsintás, a szöveg önállósult, nincs mese, ilyen. 

Ezért nem tudtam (hiába ismerem Makkait) cinkos mosollyal olvasni 
ezt a kötetet. Ha a beszélő fizikai jelenléte nem módosítja, ez a „beszéd” 

— bántóan közönséges: 
„szóval verjék ki nekem tisztességesen / minden kivetni-
való balhéjukat, zűrjüket és huppjukat és / parancsolja-
nak fel a mindenható szent pofámba,.. .” 
„legtöbbször bizony csak kullogtam és stírölgettem a / 
mások csajait . . .” stb. 

álnépieskedő, negédes, egyszóval pesties: 
„aszongya”, „megaszongya”, „megaszondta”, a sok 
„kis”, „kedves”, „angyalka”, „csacsi”: „skrupulózus 
kis álkeresztyének”, „maga kis ál–ős–Kaján”, a sok 
„kérdezlek aggódó szeretettel”, „tisztelettel, de nyoma-
tékosan”, a Bartókot idéző „hát hagyta, hogy ne értsék 
és a végén meg éhenhalt nekem! Hát ez kriminális és ki-
kérem magamnak hogy ...” stb. 

vagánykodó és nagyképű: 
„Hannibál barátunk is megaszondta ...” Vagy e szerelmi 
duóból ellesett: „Nem, nem, angyalka, ez nem az, amire 
maga gondol... Ez nem a jóféle régi (good old, F. Gy.) 
Odüsszeüsz–komplexum.” 

dugig tele van idegen szavakkal: 
az első versben, a Juhász Ferencnek ajánlott „Rúgás” 
tizennégy sorában számuk tizenkettő... Sántha Ödön 
jegyzeteiben (73. old.) azt olvasom, hogy minél jobban 
tud valaki magyarul, annál többet használhat belőlük. 
Ám legyen, annál többet használhat, de ... annál keve-
sebbet használ! Főleg tévesen: a tramontana (110. old.) 
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nem a tenger felől fúj, hanem – mint etimológiája is jelzi 
– a hegyekből (a Pireneusokból) a tenger felé. 

Ne értsük félre egymást: az idézett szavakat, kifejezéseket a maguk he-
lyén és idejében használni kell, használni lehet. Kérdésem: ha túlsúlyba 
kerülnek, nem válik-e olyanná az írás, mint a szüntelen kacsintgatástól 
állandó kacsintásba merevedett szem? 

 
* 

Távol álljon tőlem az álszemérem szemforgató tiltakozása. Éppen el-
lenkezőleg, a nyersebb őszinteséget, a merészebb szókimondást kérem 
számon e versekben. Mert Makkai Ádám vagánykodása – kétségbeejtően 
szemérmetes. „Bikinire?” (vetkőzzem) – kérdi a nő. „Vagy azon túl. És 
utána a bikinibe...” feleli a csábító. Még a „meztelen” szónak sincsen he-
lye ezeken a lapokon. Röpködnek a kimondatlan „mikorok, hogyanok, 
kikkel, sokszor, egyáltalán nem elégszer” stb. Ami kimondott, az pedig 
elviccelt, elszellemeskedett: „nincsenek fiús ingerenciáim”, „a kézihaj-
tány száztizennyolc év után / könyörtelenül berozsdál”, legjobb esetben is 
csak a hazai diákhumor színvonalán, mert mint már Móricka 
megmondotta: „nekem is mindenről mindig az jut az eszembe ...” és így 
tovább ... 

Ez lenne hát a másik sarkalatos pont. Mint a kezdetben idézetteknek 
(miért nem írunk úgy, amint beszélünk?) ennek a problémakörnek (ne-
vezzük erotikának) is megvan a maga elméleti kifejezése, ars poetica-ja. 
A „Haddelhadd”-ban a költő azzal vádol meg minket, „proto–
uralaltájiakat”, hogy „nem merünk enni az tilvut gyimilcsbül.” „Ma már 
minden civilizált nyelven le szabad nyomatni / ama mágikus: és több mint 
hétfullánkú ...” stb. hárombetűs szót, „és már csak óural–altájiul nem bírja 
ki az őszinteség a nyomdafestéket .. 

A költő maga jár elől jó példával: „sz…….r”-t ír, azaz ő sem írja ki. 
öregebb hiba, hogy az állítás maga téves. Ne olvasná Makkai a mai 

budapesti, vagy akár londoni, párizsi magyar irodalmat? Kötve hiszem. 
Miért harcol hát mégis ködképek ellen? A magyar írásban (kiesésekkel 
ugyan) de mindig is polgárjoguk volt a kipontozott szavaknak. Olvassa el, 
ha nem hiszi, Comeniust, Barta Sándort, Határ Győzőt, Weörest... 

Miről van hát szó? Arról, hogy költőnk a magyar irodalom egészére 
vonatkoztatja a csikágói realitást. Való igaz, az amerikai irodalom puritán 
volt, a közélet máig is az. Az új bevándorló ebben a légkörben a 
legamerikaibbnak vélt, legprűdebb álláspontot teszi magáévá. Az ameri-
kai magyar irodalom tehát kétszeresen puritán. Ám aki ezt a festőd és 
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elhanyagolható anomáliát általános érvényűnek látja, láttatja, provinciális 
jelenség maga is. Makkai Ádám természetesen nem az. Nála a kiinduló-
pont választásában van a hiba. 

Másszóval: ha amerikai polgárember vagyok, New York-i tanár, akkor 
számomra New York mérce: a világ központja, a jelen és a jövő. Elha-
nyagolhatónak fog tetszeni nekem még a jó öreg London is, nem hogy 
Szigliget, Tihany vagy Újvidék. Ha viszont elsősorban magyar író va-
gyok, akkor tisztában kell lennem az egyszerű valósággal: hiába élek New 
York tízmilliós tömegében, a magyar írás fővárosai Tihany, Budapest, ez 
itt csak egy gigászi Mucsa. Én még Ady Endre ismert sorait is így magya-
ráznám. Távol a pesti kávéházaktól, szerkesztőségektől, neki sem csak 
menedék, Mucsa is volt a párizsi Bakony. 

 
* 

Nem akarok törvényeket felállítani, mégis félek, hogy ifjúkora óta ide-
genben élő és következetesen magyarul író ember csak ott valósíthatja 
meg maradéktalanul írói szándékát, ahol a beilleszkedés, a megélhetés 
küzdelme nem kíván tőle túlméretezett áldozatot. Ott, ahol nem törődnek 
vele, ahol nem kell – nem érdemes – feladni kívülállását, ahol nem válik 
belőle soha a társadalom megemésztett, szerves része, egyszóval ahol 
senki se bánja, ha – önmaga marad. Mindez nem jelent semmiféle belső 
emigrációt! A magyar költő élheti a befogadó társadalom életét, ha sze-
me, értékrendszere, látásmódja – magyar marad. Mindez kétszeresen áll a 
Makkaihoz hasonló, környezetükre rendkívül érzékenyen reagáló költők-
re, akik éppen érzékenységük miatt rendkívül sebezhetők. Makkai ráadá-
sul páratlan nyelvészi pályafutása révén nemcsak szenvedő alany, hanem 
az amerikai egyetemi életben fontos alakító, formáló tényező. Nem csoda 
hát, ha nem tudta (nem akarta) kialakítani a maga „perifériáját”, nem tud-
ta biztosítani különállását, mint tették Nyugaton magyarul író kortársai 
úgyszólván valamennyien. 

Thinsz Géza költészetét például át meg átszövi a skandináv valóság, a 
lányok fény felé fodrozó teste, Szentivánéj koraősszel, a tengerek csendje, 
mind-mind Északot idézik, de ez az észak kotkodácsul beszél, és a költő 
varangyul szól, amikor a stockholmi Szénatéren visszakiált: ezt fesse meg 
Mester! Enyhe iróniával, szakértő, sorstársi szeretettel, de anélkül, hogy 
ezzel önnönmaga magyar költőségéből, szuverenitásából, egy jottányit is 
elraboltak volna a „Rochéna–parti halra éhes madarak”. 

∗ 
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Ez lenne eszmefuttatásom utolsó sarkalatos pontja: Makkai Ádám, az 
ember, a költő, társainál talán kevésbé, de mindent összevetve mégiscsak 
veszedelmesen elamerikaiasodott. De kövessük újfent végig tételünket a 
Kánégyzet verseiben. Mi az, ami bennük a látásmód elmagyartalanodásá-
ra mutat? 

– egy bizonyos, az európai mentalitásban ismeretlen vulgáris értékská-
la, amely mindent pénzre számít át, mintegy mellékesen, de makacs kö-
vetkezetességgel. „Az Isten problémáját ötszáz dollárért sem oldanám 
meg...” jelenti ki az „Első hetvenkedés” – és ez eddig rendben is van. De 
„mit tudom én, mit csinálnék, ha valaki hirtelen húszezret ajánlana? Ta-
lán...” itt van a tipikus amerikai, nem a karikizált, hanem az átélt, echt–
eredeti. Másutt így szólítja meg önmagát: „Nem vagy te valami 
százezerdolláros / mozivászonra való villogófogú főnyeremény!” Ámbár 
ebben az idézetben rokonszenves az önkritika.  

– Ez a költő nem fordított gukkerral nézi, élet–halál harcban áll a „sok 
karrieristával, / feljelentő áltudományossal, / a Hagymacsúcs – erődít-
ménnyel meg a prűd cenzorokkal / a nikotinosujjú bankigazgatókkal... 
Samu Nagybátyánkkal meg az Ötszöggel / amit, íme a kivétel, megerősí-
tendő a szabályt, magyarul úgy mondanánk: Pentagon. Még a közismert, 
önként vállalt amerikai kötelességtudat is áttör a ritka (és felszínes) pana-
szon: 

„Munkahalálba futok, vár, hív a bizarr kötelesség: 
Nyelvtan! Szent tudomány! Egyre tanítani kell.” 

Igaz, kell. De modern versben a kötelesség nem várja, mégkevésbé 
hívja a lázadó nem–amerikaiakat. 

Makkai végeredményben nem is látszik olyan elégedetlennek. Egyet-
len protest–song-szerű dala mit sorol fel a világ bajaiból? Hogy a rádió 
rossz hírekkel traktálja hallgatóit, hogy „az árak és a szoknyák egyre fel-
jebb kúsztanak, az ítélet rendje meg egyre alább”, hogy ódivatú közhely-
nek számít, ha diploma kell a tanársághoz, és így tovább. A kötet leghosz-
szabb szövege, a szumérológusok kigúnyolására íródott „Kincses proto-
uralaltáj” sem a költő lázadása, hanem a nyelvészé. A költőnek édes 
mindegy, mit talál ki a szumérológia. 

A legamerikaibb vers a „Párizs dicsérete”. Idézem: 
A Louvre hosszú, szürke szalámi gyár:  
betódulsz délen, mint a ridegbarom,  
míg északon mint kultúrkolbászt 
nyom ki magából. A Mona–Lisa-k  
S milói Vénuszok füleink mögött  
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nagy szomszéd–bosszantásra lapítanak: 
„hát ezt is megláttam” – nyeríted. .. 

A társasutazások yankee-jének talán tényleg ez a Louvre. Természetes, 
hogy az ilyen csalódásaiba belefáradt túrista (ahelyett, hogy felismerné: a 
művészetet úgylátszik élni kell és nem hébe–hóba vizitálni) keserű pa-
naszra fakad. Mit lát még Párizsból? A vízöblítéses olajdákat (a kép tő-
lem, F. Gy.), az állott szódavizet, a pincért, ki „borravalót követel” – (mi-
lyen egyszerű lenne megtudni pedig, hogy a tíz százalék törvényes fizeté-
se Franciahonban nem borravaló .. .) a Szent Mihály útján a „szürke sze-
metet”, és mert „sajton élt a ló”, s hasmenése van, (az orvostudományban 
pedig ismeretlen reakció) s a vécéket (találó nevük Makkainál 
'talpramagyar'), amelyek elhanyagoltak, piszkosak. 

Fürdőszobának híre–porát sosem  
hallotta senki itt a Deux Continents  
nevével ékes, vén szerájban. 
(Persze lehet, hogy a rue Jacob-nak  
ezt el kell tudni nézni... 

folytatódik a szegény amerikai kisgyermek panasza. Ezúttal tévesen, 
mert (aki nem hiszi, járjon utána) az idézett szállodában a folyosó végén 
van egy közös, ám tiszta fürdőszoba. Féldollárért még az utas hátát is le-
dörzsöli a spanyol inas. Persze a túrista (oh, átkos magyar mítoszok!) a 
párizsi Múzsa csókját áhította, és nem jut neki csak egy lelkes utcalány 
negyvennyolc óra alatt... ez is húsz dollárért, respektálva az ötszörös ame-
rikai árfolyamatot. 

 
* 

Makkai Ádám persze ismeri Párizst, a francia irodalom a kisujjában 
van. Verse mégis – vagy éppen ezért – jól illusztrálja a lassan de biztosan 
amerikanizálódó szemléletmódot. 

Folytassam-e a mottóként visszajáró „dupla skót whisky”-vel, sőt 
„whisky–ekkel”, „Look, Dear Old Man”-okkal? Nem lenne természete-
sebb, okosabb angolul írni, ezeket a sorokat? Hiába mestere anyanyelv-
ének a költő, ha a szemlélet, a szellem, a hozzáállás már menthetetlenül 
amerikai. Makkai nagyon tehetséges – azt hiszem, ezt a tényt nem tudták 
feledtetni ezek a sorok. De ... két lovat megülni még neki is nehéz! 

Egy kiragadott vers talán minden idézetnél jobban rávilágít erre a ne-
hézségre: 

Mondod az életedet 
Báj, szerénység, öntudat és titok: 
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mondod az életedet, 
a „mikorok” és „hogyanok” „kikkel” tarka titkait. 
 
Mondod az életedet, elvont általánosságban,  
arról, hogy „igen, persze”, és hogy „sokszor”,  
ezzel, meg azzal, hogy „miért nem volt jó, 
 mikor előre megbeszéltük.” 
 
Mondod az életedet. 
öntudat, titok, szerénység, és báj...” 

Az olvasó meghökken: nem tud olvasni? Hol van ebben a prózai lel-
tárban fikarcnyi báj, szerénység, és horribile dictu: hol itt a titok? Szeré-
nyebb vagyok az átlagolvasónál: bízom benne, hogy az eredeti, angol 
beszélgetésben mindez benne van. 

 
* 

Ha így áll a dolog, kérdezhetné valaki, hol itt a hajszál, amely elvá-
lasztja a sikertől a Makkai–választotta utat? Válaszom egyszerű: amit 
eddig elmondottam (a kritikát nem a papír súlyával mérik), nem több haj-
szálnál a kötet több remekbe sikerült darabja, valamint az egészben jelen-
lévő modern költészet lehetősége mellett. Minden őszintén segítőszándé-
kú írásban több az akadékoskodás a dicséretnél, több (mi szüksége rá egy 
Makkainak tőlem!) a méltatásnál a kritika. 

Elmondjam-e, hogy Makkai a verselés mestere, a legváltozatosabb 
formákat is fölényes biztonsággal kezeli? Idézzem-e az Erotika tökéletes 
II. szonettjét? Vagy a „Dolgozó asszony dicsérete” kegyetlenségében 
megrendítő sorait idézzem? Megzenésíteném, ha mint Párizsban, Pesten 
is énekelnék az ilyen epekeserű anti–dalokat! A „Múzsa dicséretét” idéz-
zem, a „Gyermek köszöntését”, az „ír költőt”, amely a külföldön született 
magyar líra iskoladarabja lesz egyszer, kötelező gimnáziumi tananyag? 

„én csak a halottak szótárát gyomlálom: 
idegen csillagon virít az országom.” 

Íme a példa, így válhat magyar költészetté az idegen anyag. 
Kimutassam, hogy a Második könyv mennyivel sikerültebb az elsőnél, 

a Közmondások bravúrját említsem, vagy az utolsó versek konstruktív 
nyelvbontását? Avagy soroljam a számomra legtöbbet mondó nyelvi teli-
találatokat? Az olyan részleteket, mint az Első rúgás invokációja: 

„elvetélt, s elvet-élt társaim,  
társaim az elvetetlenségben,  
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melyből nem csírázhatik szárbaszökkenés, 
csak az agyonzsúfolt gabonaraktárak fülledt káosza ...” 

A modern valóság fölényes felhasználását dicsérjem, az olyan villám-
betéteket, mint az Első hetvenkedésben a nemet szavazni iparkodó pana-
maiak? 

Mindez csak példa és ízelítő. Lényegesnek azt tartanám, hogy ebben a 
kötetben (jó s kevésbé jó verseiben egyaránt) egy új hangú, modern, 
Amerikán edződött magyar költészet ígérete, lehetősége van jelen. Olyan 
költészeté, amely illúziómentes, tudományos pontossággal megnevezné 
az őrült világunk teremtette új dolgokat. 

Érdemes lenne megkísérelni, egyedül Amerika ellen. Egy ilyen áttörés 
még líránk felszabadító, nagy sikere lehet. De mintha ő maga, Makkai 
Ádám, a Halandzsa–király sem lenne biztos abban, hogy ezt így, ezen az 
úton, érdemes és lehet: 

„Hogyha egyszer... Hogyha egyszer igazán  
az ön-befogásból,  
a céltudat hámjából,  
a gyilkos ambíció gyeplője alól  
el tudnánk kallódni az Amazon partján …” 

sóhajt fel a „Barázdák” végén. 
Tegyük hozzá? Az oktatgatásra szoktatgató tanárságból? A nyelvelő 

nyelvészségből? A puritán provincializmusból? De ember! Merre, hová? 
Ki tud kallódásra jó helyet egy csikágói magyar költőnek? És kinek van 
hozzá, hogy ajánlja is, mersze, joga?... 
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GABÁNYI ANNELI 
Egy makacs regény127 

Paul Goma: Ostinato, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1971, 487 lap 
 
Az elmúlt negyedszázadban egyetlen román irodalmi alkotás sem keltett 
európaszerte oly nagy figyelmet, mint Paul Goma Ostinato című regénye. 
A „Goma–ügy” úgy kezdődött, hogy a román küldöttség tüntetőleg kivo-
nult a tavalyi frankfurti könyvvásárról, tiltakozva Goma regényének né-
met kiadása ellen. Paradox helyzet: ugyanazok a funkcionáriusok hívták 
fel Nyugaton a figyelmet Goma könyvére, akik Romániában évekig gátol-
ták megjelenését ! 

A most harminchat éves Paul Gomát 1956 után hét évi börtönnel és 
kényszermunka–táborral sújtották. Az ítélet összefüggésben volt azzal, 
hogy az 56-os magyar forradalom visszhangjaként, Romániában is nyug-
talanság mutatkozott az egyetemi hallgatók körében. Goma első novellája 
csak 1966-ban jelenhetett meg a „Luceafarul” (Est–hajnalcsillag) nevű 
folyóiratban. 1968-tól 70-ig, az írószövetség hetilapjának a „Románia 
Literára”-nak (Irodalmi Románia) volt a szerkesztője és munkatársa. 1968 
augusztusában jelent meg első – és Romániában mindmáig egyetlen – 
kötete a „Camera de alaturi” (A szomszéd szoba) című próza–
gyűjtemény, amely már tartalmazott néhány előtanulmányt a készülő 
„Ostinato” című regényből is; egyébként, néhány más román szemlében 
is megjelentek részletek. Az egész mű azonban németül jelent meg elő-
ször a frankfurti Suhrkamp kiadó gondozásában. 

A „Románia Literár” 1969. évi hatodik száma utalt arra, hogy az „Iro-
dalmi Könyvkiadó” elfogadta és a közeljövőben közre fogja bocsájtani 
Goma regényét. Feltehető azonban, hogy a kiadók 1970 januárjában vég-
bement átszervezése után már nem akadt cég, amely vállalkozott volna a 
regény megjelentetésére. Erre a szerző a nyugat–német Suhrkamp kiadó-
nak ajánlotta fel munkáját, mely el is fogadta a kéziratot. 

Ceausescu pártfőtitkár 1971 július 7-én új intézkedéseket hozott nyil-
vánosságra, a művészetek és az oktatás fokozott ideológizálásáról. Ezzel a 
román művelődési életben új irányzat kezdődött, amelyben nem egy hala-
dó író újsztálinista vonásokat vélt felfedezni. Nemsokkal az új irányzat 
bejelentése után, Goma – feltehetően külső nyomásra – visszavonta enge-

                                                           
127 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 3. számában. 
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délyét a kiadásra. Ennek ellenére a német cég közzétette a könyvet; az 
első kiadás négyezer példányát alig két hét alatt szétkapkodták! 

Nem vitatható, hogy Goma regényéből politikum lett. De ennek ellené-
re – vagy talán éppen ezért – nem kerülhetjük el, hogy feltegyük magunk-
nak a kérdéseket: irodalmilag értékes mű-e a regény? Hol a helye a mai 
román irodalomban? És végül, de nem utolsósorban: hogyan viszonyla-
nak egymáshoz a történetben az önéletrajzi és a fiktív elemek? 

Szögezzük le mindjárt: az Ostinato egyszerre több is és kevesebb is, 
mint pusztán önéletrajzi elbeszélés. Német fordítójához írt levelében a 
szerző ezt így fogalmazta meg: „Lemondtam arról, hogy bármit is »elbe-
széljek« – írok.” A könyv hősének, Ilarie Langa-nak sorsa számos ponton 
párhuzamba állítható a szerző életének eseményeivel, de a kettő mégsem 
fedi egymást teljesen. Nemcsak Langa története, hanem barátjának és 
alter ego-jának, Marian-nak a sorsa is mutat bizonyos önéletrajzi vonáso-
kat. Mindketten a mai Románia legsúlyosabban megpróbált nemzedéké-
hez tartoznak; azok közé az emberek közé, akik a háborút, a háború utáni 
zűrzavart és a sztálini korszak terrorját már tudatosan élték át. 

Langa mint gyermek átéli a menekülés napjait. (Paul Goma besszará-
biai születésű.) Édesanyját később letartóztatják és az államrendőrség 
megkínozza. A hős, még iskolás gyermek, mikor Sztálin meghal, de Ro-
mániában ez még nem jelentette a sztálinizmus végét. Mint tanuló, és 
később mint egyetemi hallgató látja és tapasztalja, hogy a fiatalok jelle-
mét szisztematikusan pervertálják: opportunistákká igyekeznek őket ne-
velni. 1956 augusztusában Langa rákos édesanyjának egy adag morfiumot 
ad, hogy megváltsa szenvedéseitől. Hét évi börtönbüntetésre ítélik, de két 
menekülési kísérlete miatt tizenegy évet kell a fogházban töltenie. 1956 
novemberében, a magyar forradalom által kiváltott romániai diáknyugta-
lanságot új letartóztatási hullámmal fékezik meg. Langa, mint egykori 
egyetemi hallgató, szintén gyanúba kerül; újabb kihallgatásoknak vetik 
alá. Ekkor ismerkedik meg azokkal a módszerekkel, amelyek politikai 
foglyok kihallgatásánál és kínzásánál szokásosak voltak. – Ugyanakkor 
kapcsolatba kerül a diáknyugtalanságok résztvevőivel is. 
Szabadonbocsátása után már nem találja meg a helyét az oly sokáig várt 
szabadságban, és még a nőt is elveszíti, aki tizenegy évig hűségesen várt 
rá. Azt a keserű tanulságot kénytelen levonni, hogy a két világ között – a 
börtönfalakon innen és túl – alapjában nincsen határozott különbség. 

Goma regénye két ponton is messzebbre megy, mint a korábbi román 
irodalmi alkotások: egyrészt bátrabban írja le a börtönökben és a munka-
táborokban uralkodó állapotokat, valamint a biztonsági szervezetek gya-
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korlatát, másrészt merészebben mutatja be a mezőgazdasági kollektivizá-
lás során történt túlkapásokat. 1965 óta csak néhány román szerző merte 
érinteni ezeket a kényes témákat. Goma regénye megsértette a „szocialis-
ta humanizmus” tabu–témáit: a fegyházakról és az állambiztonsági szer-
vekről írt, holott ezeket a fájdalmas tényeket a párt–dokumentumok még 
nem érintették. 

Ceausescu, a tavaly augusztusi X. pártkongresszuson azt hangoztatta, 
hogy „a mai román valóság realista bemutatásában, a pozitív és a negatív 
oldalak felvázolásánál” semmiképp sem engedhető meg, hogy „az árny-
oldalak kerüljenek előtérbe”. 

Goma nem tartotta magát a kívánalomhoz. Az Ostinatoban bemutatott 
állapotok nem valaminő személyes botlások, vagy tévedések következ-
ményei, hanem egy emberhez méltatlan diktatúra alapvető negatívumai. 

Az elmúlt években, minden nehézség ellenére, már megjelent néhány 
könyv Romániában, amely az említett kényes kérdésekkel foglalkozik. Az 
íróknak azonban mindig engedményeket kellett tenniük. Marin Preda 
például – a háború utáni korszak egyik legismertebb román szerzője – 
1967-ben adta ki „Morometiü” (A Moromete család) című parasztregé-
nyét. A második kötetben bemutatja a mezőgazdaság kollektivizálása 
során elkövetett túlkapásokat is, de nem lépi túl a bírálatnak azt a határát, 
amelyet a párt megszab. Dumitru Radu Popescu „F” című, 1969-ben 
megjelent regényében már tovább megy, mint Preda: példázatokba bur-
kolva, sötét képet fest a kegyetlenkedésekről, amelyek a „mezőgazdaság 
szocialista átalakításának” ürügyén végbementek. Szintén 1969-ben jelent 
meg Eugen Barbu „Princepele” (A herceg) című történeti regénye, amely 
„rejtjeles formában” mutatja be a személyi kultusz néhány aspektusát. 
Barbunak egyébként a kiadás előtt többször is át kellett dolgoznia művét. 

Az olyan munkák, amelyek a börtönök vagy az állambiztonsági szer-
vek kérdését is érintik, mindig nagy nyomásnak vannak kitéve. Dumitru 
Radu Popescu „Pisica in noaptea Anului Nou” (A macska szilveszterkor) 
című darabját 1965-ben írta, de a mű csak 1970-ben jelenhetett meg 
nyomtatásban és a színpadon; 1971 júliusa után a párt hevesen támadta. A 
dráma központjában egy politikai fogoly áll, aki szabadonbocsátása után 
visszatér családjához. Legidősebb fia – egy a karrierje miatt aggódó op-
portunista – meggyilkolja apját. 

Goma regényének minden korlátozást figyelmen kívül hagyó nyíltsá-
ga, különösen akkor szembeszökő, ha összevetjük Alexandru Ivasiuc 
„Pasarile” (A madarak) című regényével. 1956 után Ivasiuc is börtönben 
volt; 1970-ben megjelent regénye egy ember tragédiáját mondja el, akit 
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börtönbe vetnek, mert nem hajlandó ártatlan munkatársait feljelenteni. 
Éppen úgy, mint Goma hőse, ez a regényhős sem találja meg a helyét a 
szabadságban börtönbüntetésének letöltése után. Ivasiuc regényének tör-
ténetében a börtön központi fontosságú, de a szerző a közvetlen ábrázo-
lást mégis elkerüli és csak a következményeket festi. Ezenkívül, a pesz-
szimista színezetű központi cselekményhez egy eléggé sematikus, opti-
mista mellékcselekményt is illesztett. 

Méltánytalanok lennénk Gomával szemben, ha regényét kizárólag a 
politikai jelentőség szempontjából mérlegelnénk. Néhány bíráló azt írta, 
hogy Goma a román Szolzsenyicin. Az összehasonlítást lehet vitatni, de 
bármiként is áll a helyzet, annyi kétségtelen, hogy a párhuzam lehetetlen-
né válik, amint a két szerző stílusát vetjük össze. Goma regényét nagyon 
művészien, ellenpontos elvek alapján építette fel; műve formai szempont-
ból is az egyik legeredetibb prózai alkotás az elmúlt negyedszázad román 
irodalmában. 

Maga a cím tudatosan több értelmű. Egyrészt utal egy zenei megjelö-
lésre (basso ostinato) másrészt pedig az olasz szó köznapi jelentésére is – 
(makacsul, makacs módon). 

Az első és a harmadik „könyvben” állandóan visszatér egy–egy téma. 
A második „könyv” lírai intermezzo, amelyben az első és a harmadik rész 
témái ismét, de mostmár összefoglalva visszatérnek. Mint Joyce művei-
ben, a szöveg időnként kettős történés hordozója. Hol a külső, hol a belső 
történések kerülnek felszínre: a külső, objektív elbeszélés és a belső mo-
nológ szüntelenül váltja egymást. A börtönök világának sötét légkörét 
időnként humoros efektusok teszik elviselhetőbbé. Ezek leginkább egy 
Guliman nevű cigánnyal vannak összefüggésben, aki szüntelenül „pendli-
zik” a börtönből a külvilágba, hogy meg ne szakadjon a kapcsolat a fog-
lyok és hozzátartozóik között. Guliman remekül megrajzolt alakja a mai 
román irodalom egyik legeredetibb alkotása. 

Végül néhány szó a fordításról. Kár, hogy az eredeti szöveg friss len-
dületéből sok veszendőbe ment a német változatban. Ez annál is inkább 
sajnálatos, mivel – minden politikai és egyéb külső szempontot félretéve 
– úgy érzem, bátran elmondhatjuk, hogy Paul Goma „makacs” regénye az 
elmúlt negyedszázad román irodalmának talán legmegrázóbb, legfonto-
sabb alkotása. 
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DÉNES TIBOR 
A mai ember imái128 

Major–Zala Lajos: Imátlan ima, Aurora, München 1971, 144 lap 
 
Egyszer, valószínűleg hamarosan, el kell következnie a számvetésnek: mi 
ma az irodalom és mi a költészet napjainkban, az utóbbi évtizedekben? 
Mivel, ha a szabadvers kezdeti gyakorlói idején, sőt még a dada jelentke-
zésekor világosak maradtak is a határok próza és vers között, ma fokozó-
dik a zavar annak eldöntésében: hol végződik a kötött beszéd – a vers –, 
és hol kezdődik a kötetlen? Mekkora az olvasó, sőt a kritikus részéről – 
részben szándéktalan – fogalomzavar, mutatja, hogy nem egy és nem ket-
tő közülük ingadozott: költészetnek vegye- minősítse-e Major-Zala utol-
sóelőtti kötetét (Fémember az áramkörben)? Valóban költészetnek, 
avagy...? Mintha bizony a sorvégek csengése–bongása, a ritmusnak a lé-
lekkel–szellemmel éppen nem közösködő külsőségei emelnék költemény-
nyé a verselést. Mintha nem éppen a belső ritmus, a vissza–visszatérő 
gondolat s érzéstartalom lenne éppen az újarcú líra éltetője. Azé a líráé, 
mely a fémvilágot – az atomvilágot – énekli. A technikát, nem egyszer a 
technika formanyelvén. S teszi ezt azzal a szorongó–neurotikus rémület-
tel, mely az embert s emberségét felmorzsolással fenyegető 
TECHNIKÁnak dukál. Akik Major–Zalát finnyáskodva, még inkább ér-
tetlen bírálták, épp a lényeget nem voltak hajlandók észrevenni: ez a szi-
gorúan a költészet közt maradó líra a máról szól, annak súlya alatt gyöt-
rődve, félelemben a kétes jövő miatt. Nos, Major–Zala újabb kötete – 
Imátlan ima – minden kétségeket eloszlatni hivatott: költő a javából, ki e 
kötetet kibocsátotta és költészet, amit az tartalmaz. Éspedig a javából. De 
tegyük sietve hozzá: cinkos ez a könyv és árulkodó e költészet. Arról 
árulkodik, ami a költőnek faj. Ami különösen fáj. Ennek megértéséhez 
kanyarodjunk vissza egy pillanatra egy régebbi kötetének introitusához. 
Így indítja az Ötödik sípot: Semmi sem keserűbb és költőibb, / mint nyelv–
idegenben költőnek maradni. / De ha ez sikerül, minden lehetséges: / még 
a fémek is kivirágozhatnak. A kérdés csak az, sikerül-e és olyan mérték-
ben sikerül, hogy minden lehetséges legyen? Ennek az aggódó szillogiz-
musnak sem első sem második tétele nem ismeretlen irodalmunkban. Mi-
kes Kelemen óta talán nem akadt magyar tollforgató, ki száműzni kény-
szerítvén magát a hazából, ne így vagy ilyenformán búsongott volna. 

                                                           
128 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 3. számában. 
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Mondom, még az a Turciában raboskodó íródeák is, kinél pedig alig van 
jelesebb művelője a magyar stílusnak. Major–Zala eddigi pályája nem 
vethető egybe a Mikesével. Igaz, mindkettőnek legénykorban kellett el-
hagyni a hont, de sorsuk e tényen túl semmiben nem rokon. Ha az eszten-
dők során hullt is mellőle rendre a számos társ a menekültségben, ha vé-
gezetül ő, a ranglistán az utolsó, viselte is a bázsbugi tisztet, a fejedelmi 
íródeák halála percéig magyar környezetben élt, gondolkodott, beszélt és 
írt. Major–Zala viszont idegen egyetemeken tanult, idegen környezetben 
dolgozott, magyar rokonszenvű, de nyelvében idegen asszonyt választott 
élettársul és – induláskor – németül–franciául írt. Ténykörülmények, me-
lyek együttesen, de még külön–külön is, kárára inkább és nem hasznára 
vannak a költői nyelv kiteljesedésének. Különösen, hogy az elszakadás a 
humusztól, melyből vétetett a költő, időnek előtte következett be. S mi-
ként a kiadó híradása jelzi, éppen akkor jön a pálfordulás, midőn rákö-
szöntenek az idegen nyelvű sikerek. Saulból Pál lesz és Major-Zalából 
magyar költő. Miért? Magyarázat a jelenségre több is akadhat. Egyiket 
sem tudom, csak sejtem az egyikről, hogy az lehet az igazi ok. Nem szen-
timentális ez az ok; Janus Pannonius latin nyelven is nagy magyar költő. 
Egyike a legnagyobbaknak. Csakhogy Csezmiczeinek és olvasó körének a 
latin majdnemhogy anyanyelve volt. Viszont az, aki apáról–anyáról egy-
nyelvű, ha nem kisded korától művel valamely más idiómát, nem szűnik – 
nem szűnhet – a vérével örököltön gondolkodni–érezni. Sejtelmemnek 
Major–Zalának e néhány megrendítő sora ad támasztékot: sorvadó nyelv-
vel kérdi Mária: / „miért folyik ártatlan szavakból / piros vér?” / anyám 
anyám édesanyám / ne kérdezd ne kérdezz- / szegényeké' árváké' hazátla-
noké' / szavakban hazát kereső költőké'”. (Valóságunk imája). Mit jelent 
ez: szavakban hazát keresni és a piros vér az ártatlan szavakból? – A költő 
küzdelmét önmagával és az „ártatlan” szavakkal. Amelyek – az igazat 
megvallva – nem is olyan ártatlanok. Kiszakadván az élő nyelvfolyamat-
ból, milyen könnyen követhetünk el ellenük még grammatikai vétkeket is. 
(Például a páros testrészeket illetően, mivel a magyar embernek nincse-
nek szemei–kezei–lábai stb. Ellenben van szeme–keze–lába és félszemére 
vak, féllábára–félkezére béna. Ékessége e „furcsaság” is nyelvünknek; 
könyvből meg nem tanulható, ám idegenben annál gyorsabban elfelejthe-
tő.) Jelenti továbbá Major–Zalának a pirosvérű szavakban hazát keresés 
egyrészt a boldogságot, hogy lassacskán visszatalál Major Gábor öregapja 
szavaihoz, másrészt a kínos felismerést, hogy e szavak benne a 
kétévtizedes hontalanságban megkoptak mélységben–magasságban, 
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elsőbbis színben és fényben. Természetes, hogy a poéta natusnál e felis-
merést nyomon követi az orvoslás keresése. 

Meg is találja, elsőbb a neologizmusban. Amely – láttuk már például 
Szabó Dezső gyakorlatában – nem mindig üdvözítő panacea. Hagyján a 
végérvényesen idegen szavak (pl. nachkaszli) szerintem felesleges ma-
gyarítása, hagyján a nyolc–tízszótagos (néha még ennél is több), erősen 
ritmustbontó kifejezések használata, annál elkedvetlenítőbb a nem egy-
szer meghökkentő és hellyel–közzel kiagyaltalak tetsző szóösszetételek 
látványa (alumíniumreményű, haladás–fáradt, szósámánok 
psychéáldozatai stb., stb.). Nem megrovásnak szánom e megjegyzést, 
éppenhogy az alapjában tragikus sorsú magyar költő viaskodását kívánom 
jelezni vele. Különösen, hogy az előttem lévő kötet újabbkeletű darabjai-
ban egyre csökken e nyelvbeli csodabogarak száma s a végső húsz–
harminc lapon szinte már egészen nyomuk vész. Kézenfekvő a magyará-
zat. Mihelyt körülményei engedték, Major–Zala hazalátogatott – többször 
is és hetekre. Visszatért göcseji falujába, az ősi nyelvforráshoz s amit haj-
dan korai ideje megtiltott neki, most bőven merített az éltető forrásból. 
Akkor nemes a mű, ha nemes az anyag, melyből építtetik. Ezért az anya-
gért vállalta költőnk Antaiosz szerepét, hogy az anyaföldet érintve, új 
életre keljen. Nem volt hiába; visszatértek régesrég hallott, de feledéstől 
rágott ízek, fordulatok, melódiák, képek, vers- és műfaji formák, hogy ezt 
az ősi örökséget a megtérő „tékozló fiú” az „áramkörben” szerzett „fém-
anyag” becsesebb részével most igyekezzék tisztamagvú–egységes amal-
gámmá forrasztani. Ez az igyekezet sem hasztalan; eredménye ez a szép, 
már–már hibátlan gyűjtemény. 

Ilyen előzmények után, mi más lehetne e kötet indítása, ha nem a 
maiképű óda az anyanyelvhez s a balladaerejű ébresztő az újra látott szü-
lőföldhöz és ősökhöz? Hangulatukra, de a költő jelen gondolatvilágára is 
jellemző egyetlen kitételük: öregapám drága öregapám / unokád / kihűlt 
szemmel nézi a nyomkihalt üres űrt / mégis kapaszko- / dik a remény sej-
téseibe. Lehetne-e másképp annyi dermesztő tél és fullasztó nyár után – 
idegenben? Ebben a lelkiállapotban jut kezébe az Új írásnak az a száma, 
melyben Erdélyi Zsuzsa teszi közzé az összegyűjtött „apokrif” imaversek 
csekély töredékét. Reveláció a költőnek. „Életem legnagyszerűbb élmé-
nyéhez vezettek”, vallja az ódonhangú versezetek olvasása után. Nincs 
ebben csodálnivaló. Az található ezekben az „apokrif” imákban (miért 
apokrifek? megvallom, nincs rá kielégítő feleletem), amit Major–Zala 
régtől – és sokáig hiába – keresett: a magyar nyelv szűzi tisztasága és 
tisztasága az ihlető lelkületnek, továbbá a képek baja, ugyanakkor föld-
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szagú realitása. A lélek kultúrája van bennük és nem a „fémáramkör” ci-
vilizációja. Világos, hogy ihlető lesz mind a 26 imavers. Mi lesz az ihle-
tésből: parafrázis, verses szkolion. Sekrestyeillatú–áhítatgerjesztő iro-
mány? Egyik sem, legkevésbé az utóbbi. Ha mindenáron irodalmi példát 
keresnék a műfaj meghatározására, az újplatonistákhoz kellene folya-
modnom, akik Pláton és Plotinosz egy–egy passzusa alapján pedálos pró-
zában és kevésbé ajzott versben közölték ennen gondolataikat. Ám sántít 
némileg hasonlatom, hiszen Major–Zala nem egyszer betűhíven ugyan-
azokkal a szavakkal–sorokkal–szakaszokkal indítja versét, melyekkel 
indultak a falusi fohászkodók, hogy egyszerre tágítsa–feszítse–repessze 
az imádság bordázatát s hogy végülis legtöbbször visszatérjen oda – egé-
szen más hangsúllyal–végkicsengéssel –, ahol mintája végzi. Nos, a zene-
irodalom ismeri ezt a műfajt: Változatok erre a melódiára, arra a motí-
vumra. Ezt a műfajt valósítja meg az irodalomban Major–Zala, ha emlé-
kezetem nem hagy cserben, ő teszi ezt most először. 

Mondjam-e, hogy az ő változataiban ugyanaz a pszichés kettősség van, 
mellyel faluját s az ősöket ébresztgette? A kihűlt szem attitude-je, ugyan-
akkor a kapaszkodás a remény sejtéseibe. A csillagos égen a mályfát ő 
rakétának látja s a mályfa tetején a virágot a rakéta uszályából gomolygó–
komoruló füstfellegnek. Az imádságos asszony házának négy szögén 
négy az őrző angyal; a költő ágya négy szögén viszont négy tabletta őr-
ködik, hogy szívnyugalmat doromboljanak agyába a tabletták. Folytathat-
nám; bőséges a példatár. De elég két párhuzamos idézet az említett pszi-
chés kettősség perdöntő érzékeltetésére. A somogyi jóasszony (érdekes és 
elgondolkodtató, hogy a 26 ima közül mindössze kettő hangzott el férfi-
ember szájából!) Úrjézus szavával ekként végzi imáját: Aki ezt az imád-
ságot háromszor elmondaná, / Megüdvöziteném. – Major–Zala „vissz-
hangja, Nyugalombaküldött Krisztus nevében, ugyanerre az imádságra: 
„akinek lesz ideje ezt az imádságot minden reggel elmondani / ha nem is 
üdvözül / de elviselhető élete lesz itt a földön.” Ámen. 

Imátlan ima? Ami – Ady megfogalmazásában – valószínűleg így 
hangzanék: Pogány imádság. Imádság, igen, – még az a ciklus is, mely a 
„változatokat” követi –, de nem pogány imája és nem is pogányul. Az az 
ember imádkozik így, ki féli – mivel derekasan kiábrándította – az agyon-
civilizált jelent, ennélfogva félti a jövőt. íme, erre a bizonyság, amely, ha 
úgy tetszik, szintén ima: Protonok istene / add meg / agyunk látó hatalmát 
/ de mellette / lelkünk békéjét / reggelből estét / estéből hajnalt / percké-
véket / ajándékul / és ne büntetésből / az életet. 
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Mit tehetünk még a mondottakhoz? Azt biztosan, hogy előző kötetei-
hez viszonyítva Major–Zala költészetében tartalomban–tematikai változa-
tosságban, hangban–színben határozott a gazdagodás. S azt is talán, hogy 
költői nyelve tisztulási folyamatának ígéretes jelei mutatkoznak. Vivant 
sequentes! 
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BORBÁNDI GYULA 
Magyar irodalom, olaszul129 

László Pálinkás: Avviamento allo studio della lingua e letteratura 
ungherese. Bibliográfia italiana, Edizioni Cymba, Napoli 1970, 140 lap 
 
Úttörő jellegű és a maga nemében páratlan értékű az a munka, amelyet 
Pálinkás László, a firenzei egyetem magyar intézetének vezetője ennek a 
tetszetős külsejű, finom papírra nyomott bibliográfiának az összeállításá-
val végzett. Sok esztendős kutatómunka eredményeként, íme, rendelkezé-
sünkre áll egy majd másfélszáz oldalas gyűjtemény, a magyar nyelv és 
irodalom olasz tolmácsolásának teljes felmérése. A kötet a nápolyi egye-
tem kebelében működő keleti főiskola Tóth László vezetése alatt álló 
finn–ugor szemináriumának a kiadványsorozatában jelent meg és Pálin-
kás Lászlónak többek között olyan segítőtársai voltak, mint a már említett 
Tóth László, Várady Imre, Ruzicska Pál, Balla Ignác, Guglielmo 
Capacchi és a neves magyar bibliográfus, Kozocsa Sándor. A gyűjtemény 
nemcsak az olasz fordításban megjelent magyar lírai, prózai és drámai 
műveket sorolja fel, de a nyelvkönyveket, szótárakat, gyűjteményes mun-
kák magyar anyagát, folyóiratokban megjelent magyar műveket, magyar 
szerzőkről vagy irodalmi témákról szóló olasz nyelvű cikkeket, tanulmá-
nyokat, olasz „hungarológusok” dolgozatait, sőt az olasz egyetemeken 
tanuló diákok magyar tárgyú doktori értekezéseit és diplomamunkáit is. A 
gyűjtemény több mint ezerkétszáz címet tartalmaz. Úttörőnek azért neve-
zem a kötetet, mert ilyen alapos és részletes bibliográfia idegen nyelven 
magyar alkotásokról és magyar tárgyú írásokról tudtommal európai or-
szágban nem jelent még meg. Pálinkás László példáját érdemes lenne 
másutt is követni. Reméljük, serkentően hat hasonló vállalkozások elindí-
tására. 

A kötetben lapozni igazi szellemi élvezet. A gyűjtőmunka 1969 január 
1-én zárult. A bibliográfia tehát az 1968 végi állapotot rögzíti. Az első 
olasz nyelven kiadott magyar nyelvtan – Deáky Zsigmond munkája 1827-
ben jelent meg Rómában. A mai napig megjelent tizenhat nyelvkönyv 
közül a legújabbak és legbővebbek a Várady Imre által Firenzében 1949-
ben megjelentetett „Grammatica della lingua ungherese” és a Tóth László 
által írt „Grammatica ungherese”, amely 1964-ben Bariban látott napvilá-
got. (Ez a munka egyébként az 1939-ben először kiadott „La lingua 

                                                           
129 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 3. számában. 
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magiara” új kiadása.) Az első magyar-olasz szótár 1884-ben, az első 
olasz-magyar szótár pedig 1887-ben jelent meg, mind a kettő Fiuméban, 
csaknem azonos szerkesztőkkel. 1967-ig huszonötre nőtt a magyar–olasz 
és olasz–magyar szótárak száma. A legterjedelmesebb és legfrissebb a 
budapesti Akadémiai Kiadó által kiadott magyar–olasz szótár (Koltay–
Kastner Jenő munkája, 1963) és az 1967-ben megjelent olasz-magyar 
szótár, amelyet Herczeg Gyula szerkesztett. Ezeknél sokkal korábbi egy 
olasz résszel is rendelkező többnyelvű szótár, amelyet Bécsben adtak ki 
1538-ban. összeállítója Pesti Gábor, vagy latin nevén Gábriel Pannonius 
Pestinus volt, aki „Nomenclatura sex linguarum” címen latin, olasz, fran-
cia, cseh, német és magyar szóanyag kölcsönös fordítását adta. Pálinkás 
László összeállítása szerint huszonkilenc a többnyelvű szótárak, az olasz 
szakszótárak, szólásgyűjtemények és társalgásokat tartalmazó kötetek 
száma. Az anyag az ilyen műfajú munkákban eléggé gazdag, gondolom, 
egyenrangú a nyugati világnyelvekkel, tehát a némettel, angollal, franciá-
val. 

Olasz nyelvű magyar irodalomtörténetek címszó alatt huszonhárom 
művet találunk, kezdve a Boldényi M. J. szerkesztésében Pistoiában 
1852-ben kiadott „La Ungheria antica e moderna” című munkával, foly-
tatva – hogy csak a jelentősebbeket említsem – Várady Imre két kötetes 
művével (La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria), Hankiss 
János 1937-ben Torinóban „Storia della letteratura ungherese”-jével, a 
Várady Imre által szerkesztett és Milánóban 1956-ban kiadott „Theatro 
ungherese”-vel, Ruzicska Pál több mint nyolcszáz oldalas magyar iroda-
lomtörténetével (Storia della letteratura ungherese, Milano 1963) egészen 
Folco Tempesti „La letteratura ungherese” című, 1969-ben megjelent 
könyvéig. 

A gyűjtemény szerint az első magyar költői antológia 1896-ban jelent 
meg Páduában (Teza Emilio: Voci popolane dall'Ungheria). A harmincas 
és negyvenes években is több antológia jelent meg, 1945-től mostanáig 
pedig tizenegy lírai és prózai antológia látott napvilágot, részben magya-
rok (Várady, Balla Ignác, Tóth László, Márffy Oszkár stb.), részben olasz 
fordítók (Antonio Villetti, Folco Tempesti, Mario de Micheli, Paolo 
Santarcangeli stb.) szerkesztésében. Igen szép azoknak az olasz világiro-
dalmi antológiáknak a száma is, amelyekben magyar költők és írók is 
szerepelnek. 

A költők közül legismertebbnek és legnépszerűbbnek Petőfi Sándor 
látszik, hiszen 1868 és 1965 között 27 kisebb–nagyobb kötet válogatás 
jelent meg verseiből. Adytól eddig öt kötet jelent meg, a legterjedelme-
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sebb és legújabb Paolo Santarcangeli fordításait tartalmazza. Ugyancsak 5 
kötettel szerepel Arany János, ezek közül három a Toldi, kettő pedig bal-
ladás–könyv. Három- három önálló kötet jelent meg Illyéstől, József Atti-
lától, Kosztolányitól és Vörösmartytól. Kissé meglepő, hogy Babits Mi-
hálytól, akit annyi szál fűzött az olasz művelődéshez, csak hat oldalnyi 
versfordítás jelent meg olaszul, az is egy vékony különlenyomat a Corvi-
na című folyóirat 1955-ös évfolyamából. Ha a magyar költőkről írt ta-
nulmányokat és cikkeket nézzük, ismét Petőfi népszerűsége ötlik elsőnek 
a szemünkbe. Attól kezdve, hogy Helfy Ignác már 1866-ban megjelentet-
te Petőfiről szóló cikkét, a mai napig további 70 cikk és tanulmány íródott 
a nagy magyar költőről olaszul. Adyról 21, József Attiláról 16, Babitsról 
11 és Aranyról 10 cikket és tanulmányt sorol fel a bibliográfia. A próza-
írók közül Herczegről 12, Jókairól 9 és Déryről 7 cikk és tanulmány jelent 
meg. Feltűnő, hogy például Tamási Áronról még senki sem írt olaszul. 
(Tamásinak egyébként csak az Ábel trilógiája jelent meg Olaszországban, 
szerepel azonban a legtöbb prózai antológiában egy–két rövidebb írással.) 

A regényírók és novellisták között az olasz fordítások számában Jókai 
áll az élen 23 művel. Az első – „A láthatatlan seb” – 1863-ban jelent meg 
Helfy Ignác fordításában. Herczeg Ferenctől 14, Földi Mihálytól 12, 
Zilahy Lajostól 10 könyvet adtak ki az olaszok. Feltűnő itt Földi Mihály 
előkelő helye. Az említett 12 könyv 1933 és 1946 között jelent meg, majd 
kivétel nélkül a milánói Baldini & Castoldi cégnél, amely úgy látszik 
Földire specializálta magát. Körmendi Ferenc 7, Molnár Ferenc és Heltai 
6–6, Mikszáth és Déry 5–5 könyvvel szerepel ezen a listán. Egyetlen 
könyve sem jelent meg olaszul Krúdynak, Illyéstől sem adtak ki prózát és 
a német nyelvterületen oly sikeres Márainak is csak 3 könyve jelent meg 
olaszul. A folyóiratokban igen sok magyar elbeszélő szerepelt novellával 
vagy regényrészlettel. Ebben Herczeg Ferenc vezet 25 közleménnyel. Az 
ifjúsági regények szerzői közül Molnár Ferenc messze kimagaslik, hiszen 
a Pál utcai fiúknak 1929 és 1968 között nem kevesebb, mint 27 kiadása 
volt. 

A drámák közül Madách „Az ember tragédiája” öt kiadást ért meg, 
Molnár „Liliom”-ja pedig négyet. A folyóiratokban közölt magyar drámai 
munkák és vígjátékok sorában ismét Molnár darabjai állnak az élen. ösz-
szesen 20 műve jelent meg nyomtatásban folyóiratok hasábjain, őt Fodor 
László követi 14 és Herczeg Ferenc 6 színdarabfordítással. 

A bibliográfia adatait összegezve és elemezve azt látjuk, hogy a két vi-
lágháború közötti időszakban az olaszul megjelent magyar irodalmi mű-
vek között igen szép számban szerepeltek az akkori idők bestsellerei es 
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igen gyakran eléggé silány könyvek is. Az ötvenes és hatvanas években a 
válogatás jóval igényesebb volt, ám elsősorban a már befutott es írói 
ranggal rendelkező, idősebb alkotókra korlátozódott. A fiatalok hiányoz-
nak. A legfiatalabbak (Fejes, Hernádi, Sánta) is jóval túl vannak a negy-
venen. E tekintetben más európai országok kísérletező és vállalkozó ked-
ve nagyobb volt. 
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HANÁK TIBOR 
Archeológia philosophica130 

Heller Ágnes: A szakadéktól a következményig, Előadások az általános 
etikáról. Magvető Kiadó, Budapest 1970, 517 lap 
 
A magyarországi ideológiai élet órái késnek. Bizonyára készakarva, takti-
kából késnek. Mintha az ideológia fejlődés hivatalos ellenőreinek egyik 
fő igyekezete arra irányulna, hogy meggátolják az elsőség nimbuszának 
kialakulását, a filozófiai sztárkultusz elterjedését. Nem hiányoznak Ma-
gyarországon az önálló filozófiai gondolkodás igényének jelei, megtalál-
hatok az ideológiai kezdeményezések és kísérletezések nyomai – de saj-
nos a legtöbb esetben letarolt nyomai. Későn vesszük észre, hogy nálunk 
is voltak találmányok, bátor hangok, ideológiai újítások, melyek azonban 
nem kapták meg a közületek támogatását, a szervezett segítséget, a hang-
szórókat, a neon-, de sokszor még a ólombetűket sem. Az állami félelem, 
közöny és feledés agyagos rétege ráül az ideológiai nekibuzdulásokra, s 
talán csak akkor fedezzük fel, hogy gondolkodók éltek az országban, mi-
kor nézeteikből kihaltak a csírák, kiszáradtak az éltető nedvek. Az érdek-
lődőnek papirhalmazok alatt kell kutatnia, elhantolt kultúrrétegeket kell 
kiásnia, hogy megtalálja azt, ami egykor új és tudományos eredmény le-
hetett volna. Filozófiai régészkedés ez, archeológia philosophica. 

A Magyar Filozófiai Szemle 1957-es évfolyamában jelent meg egy 
nagy tanulmány, mely Engels természetfilozófiai nézeteivel foglalkozott. 
A szerző kimutatta, hogy Engels filozófiai felfogásának semmi köze sincs 
a mai természettudományokhoz, és ezért igen hátrányos, hogy a múlt szá-
zadi filozófiával fékezik a jelenlegi kutatást. A cikkíró 5–6 évvel előbb 
mondta ki azt, ami Robert Havemannt, a keletnémet fizikust a 60-as 
években Robert Havemanná tette. 

Csaknem másfél évtizede annak is, hogy egy magyar irodalomtörté-
nész a marxista esztétika központi kategóriáját, a realizmust vizsgálta 
meg közelebbről. Nem vetette el, csak kitágította a fogalmat, hogy bele-
férjen az élet és a művészet. A „parttalan realizmus” koncepciója volt ez, 
mellyel azonban nem a magyar szerző, hanem Roger Garaudy vált híressé 
mintegy 3–4 esztendő múlva. S ki emlékszik ma még Molnár Erik írásai-
ra, melyekben érvénytelennek nevezte a munkásság elnyomorodásáról 
szóló marxi jövendölést és szót emelt a deduktív módszerek elhatalmaso-

                                                           
130 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 3. számában. 
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dása ellen? Gyümölcsöztette-e valaki Lukács György ideológiai újításait 
Magyarországon? Hová lettek a marxizmuson belüli irányzatok, melyek 
pár évvel ezelőtt még valamiféle pluralizmus kialakulásának lehetőségét 
csillantották meg? Mindezt elfedték már az ideológiai salakhegyek és az 
érdektelenség lassan szitáló homokja. Ami a magyar filozófiában figyel-
met érdemel: antikvitás, ásatással előkerülő régiség; az új meglátásoknak 
csak történelmi értéke van; az eredeti gondolatok, kezdeményezések em-
lékké halványodnak, egyszóval Magyarországon a filozófia: archeológia. 

Most államilag támogatott tervásatással másfél évtized ideológiai lera-
kódása alól előbukkant az egykori Lukács–tanítvány, Heller Ágnes etiká-
ja. Munkája tizenöt évvel ezelőtt készült. A most közreadott tetemes mű 
az 1957–58_as tanévben tartott etikai előadásainak szövege. Eddig csak 
sokszorosított egyetemi jegyzet formájában jelent meg „Bevezetés az ál-
talános etikába” (1958) címmel, de ezt is hamarosan kivonták a forga-
lomból, megdarálták, porrá zúzták, elásták. A Magyar Filozófiai Szemle 
1960-as évfolyamában Heller Ágnest ellenzéki és kispolgári erkölcstan 
propagálásával vádolták. 

Most, tizenöt évvel később már nem sok vizet zavarhat, nem kell tarta-
ni attól, hogy valaki is eredetinek, a marxista ideológiafejlődés jelentős 
állomásának fogja tartani. Időközben a Szovjetunió Kommunista Pártjá-
nak XXII. kongresszusa felállította a szocialista erkölcsi kódexet, kinyi-
tották az általános erkölcshöz vezető utat, W. P. Tugarinov, leningrádi 
filozófus közzétette marxista etikáját, melynek fő jelentősége, hogy nem 
annyira marxista, mint inkább etika; szerte a kommunista ideológiában 
megindultak az antropológiai törekvések; Leszek Kolakovszki, Ernst Fi-
scher, Roger Garaudy, a jugoszláv filozófusok egész sora, de még Adam 
Schaff is síkra szállt az egyedi ember védelme érdekében, és az élet ér-
telmének problematikáját már több marxista szerző is feldolgozta, köztük 
Milán Mahovec, prágai filozófus „Smysl lidského zivota” című könyvé-
ben, mely 1971 őszén Nyugat–Németországban is megjelent (Vom Sinn 
des menschlichen Lebens, Freiburg 1971). 

Pedig ha 1957–58-ban jelennek meg Heller Ágnes etikai előadásai és 
ha kellő közéleti visszhangot kapnak – ebben persze nem volt része a 
nem–marxista magyar filozófiának sem! –, akkor ma Heller Ágnes mun-
káját a marxizmus belső megújítása egyik első kísérleteként, a fejlődés 
által igazolt ideológiai újításként tartanák számon. Mert bár tény, hogy a 
szóbanforgó könyv nem tartalmazza a marxista etikát, vagy – mint a szer-
ző írja – „az erkölcs kategóriáinak beépítését a marxi össztársadalmi onto-
lógiába”; (5.). Heller Ágnes a hagyományos etikát követi, ennek egyes 
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fogalmait és problémáit próbálja megítélni marxista álláspontról. S mégis: 
eljárása tizenöt évvel ezelőtt ideológiai előrefutás lehetett volna. 

Főképp három szempontból. Az egyik jelentős fordulata volt, hogy fel-
fedezte a fiatal Marxot. Lenin óta elhalványodtak Marx eredeti szándékai; 
a régi törekvéseket elfedték a társadalom–mérnökök tervrajzai, az ember-
telen átalakítások láza. Sztálin idejében katekizmussá szűkült a marxiz-
mus, melyből nemhogy a differenciált Marx–kép hiányzott, de Marx ma-
ga is. Ketten léteztek: Marx–Engels, de Marx önmagában nem. Ezzel a 
vegyítéssel a materializmus metafizikai értelme, világmagyarázó funkció-
ja került előtérbe a humanizáló tendenciák hátrányára. A marxista ideoló-
gia megújításának egyes kísérletei most arra irányulnak, hogy a csupán 
rendkívüli (forradalmi) időkben hasznosítható goromba lenini dialektika, 
Engels elavult természetfilozófiája és a késői Marx csalhatatlan törvénye-
ket fabrikáló tudóskodása mögött megtalálják az emberség első marxi 
elméletét, az eszme es a gyakorlat végzetes dualizmusának feloldására 
irányuló fáradozás egykori példáját. Az ún. párizsi kéziratok arról tanús-
kodnak, hogy Marx eredetileg nem a világgal, a természet törvényeivel 
vagy az anyag fogalmával törődött, hanem a társadalmi hatalmak közt 
elvesző, dologi létre kárhoztatott, boldogtalan emberrel. Ezt a Marxot 
látta meg Heller Ágnes tizenöt évvel ezelőtt, ide próbált visszatérni, mint 
a később szinte ideológiai megmozdulássá szélesedett humanista marxiz-
mus megannyi képviselője. 

A másik szempont, amiért keletkezése idején jelentőssé válhatott volna 
Heller Ágnes etikája, az a puszta tény volt, hogy helyet szorított az erköl-
csi normáknak a marxista ideológiában. Ez ismét összefüggésben áll a 
korai Marx felfedezésével. A késői Marx ugyanis épp meggátolta az eti-
kai kiépítését. A Tőke többek között azt a mechanikus szemléletet képvi-
selte, hogy a történelem a természettörvények szükségszerűségének meg-
felelő következetességgel fejlődik, halad a kommunista társadalom meg-
valósítása felé. Sokan épp azt tartották Marx fő érdemének, hogy megta-
lálta a társadalom természettörvényeit, kivonta a történelem fejlődését a 
személyiségek hatalmaskodása, az egyéni akarat szeszélye, tehát vég-
eredményben a véletlen játéka alól. Karl Kautsky 1906-ban (tehát még 
„renegáttá” válása előtt) írt könyvében (Ethik und materialistische 
Geschichtauffassung) megállapítja, hogy az emberiség jövőjének fényes 
kilátásai tudományos, gazdasági megfigyeléseken alapulnak „és nem a 
szabadság, egyenlőség, testvériség, igazságosság, humanitás erkölcsi ide-
áljának bódulatából erednek”. A szocializmus kilátásai szerinte nem kí-
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vánság és kötelesség dolgai, hanem „állapotok, melyeknek jönniük kell, 
melyek szükségszerűek”. 

Ez az elterjedt felfogás száz esztendeje gátolja a marxista etika létrejöt-
tét és ez lehetne az elméleti indoklása annak, hogy hivatalos körök mind-
máig hajlamosak zavaró momentumnak tekinteni az emberi akaratot, 
egyéni érdeket és cselekvést. Ha szükségszerűen halad a történelem, akár 
ölhetett kézzel is várhatjuk a jövőt. Tényleg voltak, akik erre a következ-
tetésre jutottak a századforduló idején. Lenin viszont saját akaratának 
fontossága tudatával szakította át a dilemmát, de úgy, hogy ez nem segí-
tett az etika ügyének. Lenin ugyanis Marxnak arra a belátására hivatko-
zott, hogy minden erkölcs osztályerkölcs; általános követelések, egyete-
mes eszmények nincsenek. Az ifjúsági szervezetek feladatáról szóló cik-
kében a proletariátus érdekeit tette meg az erkölcsi jóság kritériumává: 
„jó az, ami a proletariátus osztályérdekeit szolgálja”. Ily módon az er-
kölcs azonos lett a politikával: a politikai cselekedet erkölcsi, sőt erköl-
csös cselekedet. A politika fölött – a kommunista politika fölött –, nem áll 
erkölcsi bíró, magasabb várta, ahonnét meg lehetne vagy kellene ítélni a 
pártot. 

Heller Ágnes etikájának tehát kettős torlaszt kellett elrámolnia: a szük-
ségszerűen megvalósuló történelmi törvényt és az osztályetikák elképze-
léséből eredő politikai mindenhatóság gyakorlatát. Heller ehhez a vállal-
kozáshoz nem teremtett marxista elméleti alapot, nem a nagyobb össze-
függésekből vezette le az eljárást, hanem csak egyszerűen félretolta az 
akadályokat és a magateremtette tisztáson, a körülötte ágaskodó elméleti 
torlaszok között megalkotta véleményét az általános etikáról. A politika 
mindenhatóságát visszautasította, a forradalmi és egyéb cselekedeteket 
alárendelte az erkölcs szempontjának. Az immorális magatartás szerinte 
ugyan tragikus velejárója a közéleti szereplésnek, de épp ez teszi „nem-
csak jogossá, de életszükségletté, társadalmi szükségletté minden politika 
morális kritikáját.” (407.) A politika, a kommunista politika sem föltétle-
nül erkölcsös – mint Lenin hirdette –, hanem a „piszkos kezek”, az erő-
szakoskodás művészete, mint Sartre írta. Aki belebocsátkozik, nem marad 
tiszta: „Politizálás, szűkebb értelemben, nem más, mint harc a hatalo-
mért, illetve a megszerzett hatalom gyakorlása.” (411.) 

Ezeket az ítéleteket azonban csak akkor mondhatja ki elméleti érvény-
nyel, ha elismeri az egyetemes erkölcsi értékek fennállását. Különben ui. 
ortodox marxista oldalról azzal az ellenvetéssel kell számolnia, hogy a 
proletár osztály politikáját voltaképp egy másik társadalmi osztály er-
kölcsnek álcázott politikai szempontjaival ítéli meg. Heller Ágnes a mar-
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xizmus jelen helyzetére jellemző eklekticizmussal fenntartja Marx tanítá-
sát az osztály erkölcsről, elutasítja az örök emberi értékek elképzelését, de 
minden kétséget kizáróan leszögezi, hogy „egyetemes emberi értékek 
léteznek és hatnak.” (225.) Ezeken szerinte erkölcsi szokásokat, normá-
kat, pozitív jellegű érzelmeket és készségeket kell értenünk, „melyek bi-
zonyos konkrét történelmi korszakban való kialakulásuk után részeseivé 
válnak az egész emberiség erkölcsi fejlődésének.” (223.) 

A marxi ősforrásokhoz való visszatérésen és az etika kiépítésének igé-
nyén kívül – mellyel visszautasította mind a történelmi szükségszerűség, 
mind a politikai mindenhatóság ideológiáját és helyet teremtett az egye-
temes erkölcsi értékeknek –, a harmadik fontos szempont a helleri etika 
jelentőségének megítéléséhez, hogy milyen szerepet juttat könyvében az 
egyén érdekeinek, szándékának, egész életének. Több vonatkozásban is 
világosan egy oldalra áll: az egyedi ember pártjára. Az erkölcstan kiindu-
lásának az individuumot nevezi, vagyis szembeszegül azzal a marxizmu-
son belül nem erőtlen tendenciával, hogy a közösségre való hivatkozással 
leintsék az emberek kívánságait és jogos követeléseit. Heller etikája sze-
rint a társadalom- és történelemformálást is csak az individuum elkülönü-
lése teszi lehetővé. S mivel csak ebben az esetben keletkeznek mércék és 
ideálok, melyekhez viszonyítani lehet a cselekedeteket, azt is kimondhat-
ja, hogy „az individuum kialakulásával születik meg... az erkölcs. Az indi-
viduum az erkölcsi lény. (63.) 

Ennek megfelelő a szerző álláspontja a szabadság kérdésében is. A tár-
sadalmi osztály szabadságát úgy értelmezi, hogy ebben „csak az osztály-
hoz tartozó egyének szabadsága realizálódhat.” (73.) 

„A szabadság mindig az egyén, azaz az individuum szabadsága” (74.) 
Az erkölcs végpontja tekintetében is a konkrét emberhez érkezik Hel-

ler etikája. Szót emel az ellen a jelenség ellen, melyet Lukács György az 
ötvenes években szocialista aszkétizmusnak nevezett, vagyis a lemondás 
propagandája ellen. Heller szerint „a boldogsághoz hozzátartozik az em-
ber adott szükségleteinek megfelelő kielégítése ...” (225.) de „ez termé-
szetesen nemcsak az osztálytársadalmakra s nemcsak az anyagi javakra 
vonatkozik.” (236.) Ennek értelmében az a boldog társadalom, „melyben 
olyan gazdasági és politikai viszonyok uralkodnak, melyek lehetővé te-
szik az adott társadalomban élő egyének nagyobb boldogságát...” (256. A 
kiemelés az eredetiben.)Három fő szempontból vizsgáltuk Heller Ágnes 
általános etikai előadásait, mely közel tizenöt éves késéssel jelent meg 
könyvalakban. Azt láttuk, hogy Marx eredeti, humánus törekvéseiben 
találta meg a marxista etika alapjait; ennek kiépítése megköveteli a szük-
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ségszerűség és a politikum elsődlegességének megszüntetését, mint ahogy 
megköveteli az egyetemes emberi értékek elismerését is, s végül: az er-
kölcs csak az egyénből indulhat ki és ide kell megérkeznie is. Mindhárom 
tekintetben vitaindító lehetett volna másfél évtizeddel ezelőtt Heller Ág-
nes etikai kísérlete. Hozzájárulhatott volna a marxizmus ideológiai to-
vábbfejlődéséhez és ennek révén munkája talán magára vonta volna a 
nemzetközi érdeklődést. Ma már azonban nincs kezdeményező jellege; 
azóta továbblépett a marxista filozófia jobb- és balszárnya egyaránt. Ál-
lami segédlettel régiség, furcsa lelet lett Heller Ágnes egykor újszerűnek 
ható munkájából: beállíthatják a filozófia archeológiái múzeumába. 
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GYÖRGYEY KLÁRA 
Vázlat a modern színházról131 

 
A dráma évezredek óta a művészetek ötvözete volt s minden egyéb ábrá-
zolásnál teljesebben idézte fel az emberi sors legfontosabb pillanatait, 
eseményeit, vereségeit és győzelmeit. Talán épp ez az oka a színpad min-
denkori vonzásának s arányain messze túlnövő jelentőségének, izgalmak-
kal teli légkörének s a körötte hullámzó indulatoknak, mind a múltban, de 
különösen napjainkban. Ezért támadt fel újra és újra, mindig hatott, nélkü-
lözhetetlenné vált. Mikor a ma színházáról beszélünk, ismét csak ezt az 
ezerarcú, változékony jelenséget vizsgáljuk rapszodikusan; ugyanis, ha a 
ma színházművészetét megpróbálnánk alaposabban áttekinteni, végig 
kéne pásztáznunk az egész történetét, mert ma is megtalálhatjuk mind-
azokat a színháztípusokat, melyek a századok során felbukkantak, virá-
goztak, eltűntek majd más formában újraéledtek. Melyik színházról be-
széljünk hát és kinek a szemszögéből? Melyik országról és melyik esztéta 
felfogása alapján? A téma beláthatatlan. Még az alapkérdések sem tisztá-
zottak, azaz, milyen a jó színház? brechtien epikus? eliotian lírikus? 
sztanyiszlávszkijan fegyelmezett összjáték-e vagy craigi rendezőbravúr? 
Kihez szóljon? Milyen típusú közönséghez? Mindenkihez vagy csak va-
lamely réteghez? Mi legyen a célja? Mi fontosabb: a jó darab vagy a jó 
előadás? Ki az igazi mester, az író vagy a rendező? Modernizáljuk-e a 
klasszikusokat, vagy kövessük a tradíciókat? Nincs egységes válasz, nincs 
általánosan elfogadott irányvonal, nincs érvényes tankönyv vagy tudomá-
nyos sillabusz, kötelező teátrológia; a cselekmény egysége sem mérhető 
komputeren. 

Hogy közeledjék hát a témához a drámatanár? Az esztéták az ún. fel-
nőtt társadalmat akarják meggyőzni az új színjátszás értékeiről, az isko-
lákban, egyetemeken a pedagógusoknak kell rábeszélniük a diadalmas 
tizenéves ifjúságot, az eltartott nemzedéket, hogy elfogadják azokat a 
darabokat, amelyek állítólag nekik készültek, az ő világukat ábrázolják. 

Mi legyen tehát a színház feladata? A három leggyakoribb válasz a kö-
vetkező: 1. a színház célja szórakoztatás, lelki felüdülés, művészi élmény 
nyújtás, melynek során a néző kikapcsolódik, néhány órára elfelejti búját, 
baját; 2. a színház a művelődés eszköze, kulturális intézmény, ahol meg-
elevenedik a múlt megannyi értéke, klasszikus öröksége, az emberiség 

                                                           
131 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 5. számában. 
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hagyományai, melyek megismerése tanít s nevel; 3. a színház erkölcsne-
mesítő intézmény, „moralische Anstalt” s mint ilyen értékítéletet ad, tö-
megízlést fejleszt, politizál, népnevei. Szórakozás, művelődés és morál. 
Nagyjából ez a három törekvés találkozik és küzd egymással állandóan. 

Hogy tölti be ezek után valamely színház a vállalt feladatot? Betölti-e 
egyáltalán? Miért van az, hogy manapság a bemutatók után hol a szerző 
hol a rendező magyarázza a bizonyítványát, miközben a közönség felhá-
borodottan vagy lemondóan, de mindenképpen értetlenül, kielégületlenül 
távozik a színházból? Sürgősen fellapozza kedvenc lapját, hogy a bölcs 
kritikusoktól valamiféle magyarázatot kapjon s ne érezze, hogy kidobott 
pénz a színházjegy ára. Néha a pletykarovatra fanyalodik, esetleg meg-
hallgat egy–két tévé csevegést az íróval vagy a színésszel, hogy abból 
süsse ki végre, mit is kellett volna a színházban élveznie, megértenie. Mi-
ért van szükség ennyi utótanulmányozásra? Miért hosszabb a szakiroda-
lom, mint maga a darab? A nézőkkel is baj van, hisz az erzsébetkori kö-
zönség azonnal megértette Shakespearet, a XVII. századbeli franciának 
sem kellett esti iskola, hogy Moliéret élvezni tudja. 

A válasz némelyek szerint az, hogy gyökeresen megváltozott száza-
dunkban az irodalom és a színház, valamint a színház és a közönség vi-
szonya. Ez kissé felszínes magyarázat. A görög tragédia megelégedett az 
elvek és igazságok érvényesítésével – az újkorban viszont ez az igazság 
az egyén köré tapad: a megsértett világrend nem állhat helyre másképp, 
mint a hős pusztulásával. Ha tehát a színház közérzetünk tükre, életünk 
vetülete, jelenlegi életünké, elég egy röpke pillantást vetni saját fonákos, 
fene–furcsa életünkre, hogy megértsük, miért nem értjük annak színpadi 
ábrázolását. Ha a meglévő keretek szűkek, robbantani kell. Megtörtént! 
Az egzisztenciálisan izolált vagy marxistán elidegenedett emberrel vál-
ságba jutott a tragédia. Ezt a válságot a drámaírók egyéni formákkal, újí-
tásokkal próbálják megkerülni. 

1957 októberében szokatlan esemény zajlott le San Francisco mellett. 
Mérföldkőnek tekinthetjük. Nemhivatalosan innen számítjuk az abszurd 
színház történetét. Izgatott színészek készültek a premierre; 1400 rab ült a 
san–quientini börtön kultúrtermében, évek óta ez volt az első engedélye-
zett kulturális esemény. A darab címe: Godotra várva, Sámuel Beckett új 
színműve. Felhúzták a rögtönzött rongyfüggönyt, megkezdődött az elő-
adás. A díszlet két kiszáradt fa, csupasz színfalak, egy árva 100-as vil-
lanykörte adja a fényhatást. Két szutykos csavargó lép a színre és motyog 
valamit. Aztán hallgat. Fecsegnek megint, de nem gondolkoznak – a te-
vékenység egyetlen formája a várakozás. Párbeszédjük, melyet csak rövid 
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időre szakított meg két másik furcsa szerzet megjelenése s hasonló zagy-
va beszéde, több mint egy órán át magávalragadta a nézőket. Tomboló 
tapsvihar köszöntötte a finálé után nemcsak a rabszínjátszó gárdát, hanem 
az írót is. Ami a kultúrált, művelt New York-i, londoni, párizsi intellektu-
ális színházlátogatót zavarbahozta, tisztán állt a rabok előtt; ők megértet-
ték a szerző mondanivalóját. A zsebtolvajok és bankrablók tudták, hogy 
Godot a társadalmat szimbolizálta, ők nagyon is értették, mit jelent a vég-
telen várakozás, ki a kívülálló és ki a bennfentes. Nekik eleven valóságot 
ábrázolt a darab, nem volt probléma az azonosítással, az üzenettel. Miért? 

A görögök óta elfogadott tétel, hogy színdarabban kell történet, konf-
liktus, élő, felismerhető szereplők (akik emberekhez hasonlítanak), mon-
danivaló, üzenet, szerkezet, felvonások, eleje, közepe, vége, egy kis dísz-
let, kosztüm, smink, esetleg zene, tánc – s mindennek érthető nyelven kell 
íródnia. A Beckett–darabban s a többi abszurd játékban ez előfeltételek 
legtöbbje hiányzik: gyakran nincs történet, csak pillantás–sorozat, moza-
ik, a szereplők nem emberek, hanem bábuk, akiket néha nem is látunk, 
mert vagy szemétládában vagy homokozóban rejtőznek, néha nem is em-
berek, csak állatok vagy tárgyak; legtöbb darabnak nincs eleje–vége, 
akárhol abbahagyhatná a szerző; a párbeszédek érthetetlen nyögések, 
dünnyögések, állatutánzó hangok, félszavak, szótárlisták és így tovább; s 
színpad kopár, hiányoznak a kellékek,kosztümök, teljes a káosz! Mégis, 
ezek a tandrámák „abszurd” összefoglaló néven a világ színpadjainak 
megbecsült darabjai. 

A ma embere abszurd, vallják Camus és követői, csak önnön maga ér-
dekli és az, ami lehetett volna. Ezért kedveli a színházat, amely tömege-
sen kínálja neki az emberi sorsokat, azok költészetével, de keserűség nél-
kül; ott magára ismer az öntudatlan ember, aki nem tudja lényegében, 
milyen reményeket is kerget hasztalan. Az abszurd ember ott kezdődik, 
ahol a másik végződik. Akkor, mikor ehhez a felismeréshez ér, már nem 
gyönyörködik a játékban, hanem értelmével próbálja megközelíteni azt. A 
céltudatos ember azonosul a céltalan anti–hőssel, mert lelke mélyén érzi, 
hogy élete reménytelen, értelmetlen, s mindennek még az ellenkezője sem 
igaz. A világ–kataklizma belemosódik az egyén kis boldogtalanságába. 
Marad a nihil: üres, kopár a színpad, mint az élet. A régi értékítélet ér-
vénytelen, a múlt harcieszközei hatástalanok, kihalt a romantika, marad 
az erőszak, a kegyetlenség, a lamentálás és az erotika. A néző beáll és 
együtt csasztuskázik a színpadi csontvázakkal. 
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Az alábbi táblázat kissé részletesebben megvilágítja a változást. A 
brechti különbségtáblázat alapján szertelenül összeállított viszony az 
arisztotelészi és az abszurd tragédia elemei között: 

Tragédia: 
 
Egyéni bűn  
Egyéni felelősség  
Tragikus hős  
Arc 
Tudatos cselekvés 
Emelkedettség 
Végzet 
Sors 
Félelem a haláltól 
Küzdelem 
Világrend 
Optimizmus 
Katharzis 
Kiharcolt szabadság 
Dialógus 
Nyelvi kifejezés 
Jellemek 
Szerkezet 
Mozgás 
Szánalom és félelemkeltés 
Tragikus elbukás 
A cselekvés tere 
Idő és cselekmény egysége 
Folyamat 
Azonosítás, azonosulás  
Abszurd mögött az értelem  
Élmény nyújtás Jutalom 
 
Abszurd: 
 
Kollektív bűn  
Nincs felelősség  
Anti–hős  
Maszk 
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Ösztönös menekülés 
Trivialitás 
Véletlen 
Baleset 
Félelem az élettől 
Lemondás 
Káosz 
Pesszimizmus 
Nincs feloldás 
Kozmikus ön–rabság 
Monológ dadogás 
Automatizmus 
Szimbólumok 
Formabontás 
Merevedettség–vonaglás 
Gyűlölet és halálvágyszítás 
Állandó bukdácsolás 
Csapda 
Nincs cselekmény, szubjektív időtlenség  
Robbanás 
További elidegenedés  
Abszurd önmagában  
Letaglózás  
Büntetés 
 

Az új „hang” komponistái, az anti–realizmus messiásai: Ionesco, Be-
ckett, Genet, Pinter és Albee. 

A román–származású francia Ionesco az ötvenes évek óta az ellent-
mondások embere: dicshimnuszok és könyörtelen támadások pergőtüzé-
ben él. Első műve, A kopasz énekesnő előre vetíti nyelvellenes támadásait. 
„Hangmeresztő mérget ad be, agykérgembe méllyeszt léket, csapraveri és 
kiissza főnevestől az igéket!” mondaná Makkai Ádám. Ionesco szerint az 
emberi beszéd manapság nem képes kapcsolatot teremteni, üres, frázisok-
kal terhes, nem fedi a szavak valódi értelmét, csupán banalitások gyűjte-
ménye. Kapcsolótábla, huzalok – bedobod a kérdés–krajcárt, kiugrik a 
klisé–válasz. Kritizálja továbbá a kisember elidegenedését (Bérnélküli 
gyilkos, Az orrszarvú), a világ metafizikai irrealitását (A székek), a házas-
ság és a szerelem üres testiségét, a lélektelen, robot–létezést, a 
magáramaradottságot s az őrület gyakori, tragikus megnyilvánulásait (A 
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lecke, A levegő gyalogosa), az örök útkeresés reménytelenségét (Éhség és 
szomj), mindezt nagy fantáziával, vállveregető, remek humorral és merész 
szó–ping–ponggal formázza. Darabjai a tudatosság kétféle állapotában 
gyökereznek, ez a kettősség az élet állandó változásait tükrözi: a tárgyak 
es szavak értelme vagy felhígul vagy megsűrűsödik; az egyik állapot me-
nekvést, a másik bebörtönzést ígér, minden esetben azonban a reális éle-
tünk irrealitását bizonyítja. Világa túl gyászos, alakjaiból hiányzik a hu-
manizmus, az általa felajánlott menekülés megint csak zsákutcába vezet, 
üresen álló üvegbura alá tereli nézőit és követőit. Tynan, angol kritikus 
szerint: „Madárjósok hangján arra hív fel bennünket, hogy figyeljük jól a 
légüres teret; vagy hogy szellemvasúttal körbeutazzunk a vásáron, ahol 
mindenütt koponyák és üvöltő viaszbábuk láthatók, hogy azután a min-
dennapok valóságára ébredjünk, melynek lármája s problémái a panopti-
kuménál jóval félelmetesebbek.” A magyar származású Martin Esslin, az 
Angliában élő kiváló drámatudós viszont azt tartja, hogy Ionesco a drá-
maírás szerves része, optimista és előremutató. Anouilh még tovább megy 
s jobb darabírónak tartja honfitársát, mint Strindberg volt. Paradox? Le-
het. Igazságot csak a néző tehet. 

A Nobel–díjas Beckett, az ír férfi–Cassandra még reménytelenebb me-
zőnybe kerget, ahol lustán tülekednek az emberi patkányok. Állandó jel-
leggel sajogva fáj magának, nekünk, a világnak, ő a nagy negatív, a pasz-
szív szemlélő, a bül–bül–hangú kopasz madár, aki semmiben sem hisz 
már. Cs. Szabó László szerint ez a komor zseni Grál–szerű kereső, ö a 
mindig kívülálló, víziókkal harcoló látnok; darabjai semerre mutató, szo-
rongó és mulatságos játékok, szigorú szabadversben elbeszélve, Joyce és 
Eliot nyomdokain. Ellenhősei csavargók, kretének, patológikus gonoszte-
vők, fél–állatok. Dialógusaiban a nyelv hol költői semmitmondás, hol 
zavaros dadogás, néhol összefüggéstelen belső monológ. Nem kisebb 
feladatot tűzött maga elé, mint hiteles képet nyújtani a világ teljes felbom-
lásáról. Darabjai, a már említett Godotra várva, A játszma vége, Az utolsó 
tekercs, Ó, azok a szép napok! arról vallanak, hogy a szerző beletörődött 
életünk reménytelenségébe, elfogadja, hogy az embernek semmiféle lehe-
tősége nincs bármin is változtatni. Süllyedünk, pusztulunk! Ebben a nyo-
masztó légkörben él maga is, mint valami embrió, a hozzá képest túlságo-
san hatalmas, ellenséges világban. Mivel ő képtelen résztvenni benne, a 
hallgatóságot is erre akarja rávenni. Nála a beszéd automatizmusa karölt-
ve jár a tettek értelmetlenségével. Beckett eljutott a művészet végső hatá-
ráig, kívül áll a törvényen, ö az anarchisták krisztusa, „Absurdum est 
credere”, ahogy Barrault véli róla; életét ajánlja fel, hogy megváltson – de 
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kit? Senkit, vagy talán az életet magát. Utolsó írásaiban már látható álla-
tok sem szerepelnek (A darab), csupán két élősejt: egy hím és egy nős-
tény (akármi !),akik mintha tojásba lennének ágyazva, fehérségükkel ösz-
szeolvadnak a héj fehérségével. Ez már valóban a tökéletes SEMMI, – 
időnként fel–felgyullad hol az egyik, hol a másik pillantása, mint villám-
fény az éjszakában. Csend. Halálunalom, bámulás 
szemtengelymerevedésig. Igen, ő az életet akarja megváltani, nincs másra 
szüksége, mint a belső szenvedés magányos arisztokráciájára. De mit te-
gyen mindevvel a szegény színházlátogató? Mi a becketti tanulság? Itt a 
világ vége, pedig se égszakadás, se földindulás, csak a fejemen egy kop-
panás, szaladj te is pajtás! 

A börtönben rúgta fülcimpán a Múzsa a Sátán tüzes sarkantyúival, eg-
zisztenciálisan Jean Genet-t, aki most az angyalok hangján énekel és éle-
tével igazolja, magyarázza darabjai témáit: többszörösen elítélt tolvaj, 
összeesküvő, anarchista, homoszexuális bajkeverő, aki elhivatottságára a 
börtönben jött rá és írni kezdett. Darabjai (Spanyolfalak, A cselédek, Az 
erkély, A négerek) óriási botrányt idéztek elő, minden előadás nyílt pro-
vokációnak minősült, felvonult a jobb és baloldal, a jó erkölcs nevében 
erélyesen tiltakozott a klérus, az alvilág megváltóként tisztelte, a Latin–
negyed vitathatatlan gurujává koronázta. A színpadon egyneműek szeret-
keznek, a bordélyházban ott fetreng a püspök, a miniszter, a főbíró, apá-
cák fajtalankodnak. A testnek teljes közhasznú, mindennapos dimenziói, 
mellek, farok itt mitikus értelmet, metaforát jelölnek. Genet előfutárja 
volt a mai meztelen rock–drámának, disznólkodása visszavágás annak a 
társadalomnak, amely belőle gonosztevőt formált. Sartre szerint ő tudato-
san költötte ocsmányságait, melyek mélyek, poetikusak, zseniálisak. 
Azért mindezt, hogy kiváltsa velük a szent felháborodást. ö a végletekig 
elkeseredett ember–művész, aki teljesen elvesztette önuralmát, izgalmá-
ban provokálta a nézőt. Olyan, mint a kölykeit védő állat, vagy a bőrét 
mentő ember. Mentsége a jogos önvédelem. Vegetatív neurózisát szinte 
tudományos precizitással rekonstruálja. Üvöltéseivel lerántja a leplet a 
csaló társadalomról, annak hazugságairól, álszenteskedéseiről. Azt hirde-
ti, hogy minden hamis: az erkölcs, a jog, a hit, a nagylelkűség, a jóté-
konyság, a szerelem. Darabjai azonban ma már szinte ártatlannak hatnak. 
A színpadon azóta hosszú távot futott a botránkozás művészete, azaz, már 
senki nem botránkozik semmin. 

Az angol Harold Pinter vidámabb bosszantó. Az ionescoi drámai ket-
tősséget követve szinte minden darabja úgy kezdődik, hogy ismerős, reá-
lis emberformájú emberek, rendes ruhában normálisnak ható helyzetek-
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ben beszélgetnek, érthető stílusban, egyszerű környezetben, tapintható 
tárgyak közelségében, egyelőre hűen követve a színpadi hagyományokat. 
Egyszercsak betör vagy kitör az abszurdum. Új dimenzióba lép a kép, a 
beszélgetés megváltozik, szétesik, érthetetlenné válik; a néző csak irreali-
tásokat lát és hall, melyeknek ugyan ijesztő a logikájuk, hazabeszélő a 
tanulságuk, de túl sűrűek vagy hígak ahhoz, hogy teljes értelmüket felfog-
ja. A társadalmi háttér élesen kirajzolt, azonosítható, de hősei örökös féle-
lemben élnek, bizarr rémektől kínzottan, valódi emberi kapcsolatok nél-
kül. A szín: zárt szoba, ami lehet szentély vagy anyaméh. Innen löketnek 
ki az antihősök, mint az ősszülők a paradicsomból. Férfi alakjai nem 
ádámok, de a hősnők mindig évák, akik vagy mint anya–madonna–
hausfrau jelentkeznek, de inkább mint menádok, meduzafejű gonosz csá-
bítók, amorális fiatal szipirtyók. Hím partnereik szikár, vén csavargók 
gonosz erővel, vagy puhány, gerinctelen, nyegle, tétova ifjak. Jól meg-
mintázott figuráit kiélezetten drámai szituációkba helyezi, szellemesen 
beszélteti. Nyelve egyéni, savtalanul maró. Ismertebb művei, A gondnok, 
A születésnapi party, A hazatérés, A szoba és a mostani New York-i kasz-
szasiker, a Régi idők, melyben a házasság intézményét helyezi mikro-
szkóp alá és a lezbiánusok problémáját boncolgatja. 

Az amerikai Edward Albee nem annyira pesszimista, mint európai tár-
sai; szövege érthető, van díszlet, kosztűm, értelmes mondanivaló. Egyfel-
vonásosaiba be–becsúsznak abszurd hangulatok (Az amerikai álom, 
Bessie Smith halála), de az Állatkerti történet, például, reális és megrázó-
an szép tükörképe a társadalomból kiszorított magányos embernek. Albee 
volt az amerikai színpad nagy ígérete a 6o-as évek elején. Üstökösként 
való megjelenése nem volt vad, enyhén forradalmi csupán. Albee inkább 
csak dühös, mint a beatnikek. Jól odacsapott az asztalra, alapjaiban tá-
madta az amerikai optimizmust, a társadalom középosztályát, a polgári 
intézményeket. Klasszikus társadalomkritikusnak indult, Brechtet és Mil-
lert követte enyhébb tónusban. 

Nem félünk a farkastól című darabja a polgári házasság, hírnév és 
pénzhajhászás szatírája, tele sokkhatással, a kegyetlen színház kíméletlen-
ségével és az író sajátságos fekete humorával. Kicsi Aliz című drámája 
nagy vihart kavart fel mélyszimbolista és antiklerikális mondanivalója 
miatt. A Billenékeny egyensúly két család keserű magányosságát és totális 
elszigeteltségét festi. Albeenél nem csontvázak tántorognak a színpadon, 
hanem részegek és kábítószertől bódultak – tehát reális figurák. Évekig 
tartó hallgatás után múlt évben jelentkezett a Vége című teljes estét betöl-
tő darabbal, amely nagy csalódást okozott. Itt már nem élők a szereplők, 
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bár rengeteget beszélnek, a színfalak mögé rejtett főhős halálára várva. 
Úgy tetszik, mintha egy csapat ember türelmesen várná az utolsó vonatot, 
amely már rég elment, egy sötét állomáson, porosodva, álmatagul. Az 
épület, azaz a színpad üresen tátong, a várakozók azt az érzést keltik, 
mintha nem is a vonatra, hanem az állomás lebontására várnának. A kö-
zönség szinte magnószalagot hallgat; modoros párbeszédek a barátok ha-
misságáról, a szerelem haláláról. Halálosan unalmas. A színészek, mint 
egy kényszerű coctail partyn összeverődött csoport, fecsegnek, sóhajtoz-
nak, kiabálnak, míg végülis kinyögik az utolsó szót: Vége! 

Végül egy rövid pillantás még a teoretikusokra, a színházpedagógusok-
ra, a legmerészebb kísérletek végrehajtóira. 

Az angol Gordon Graig és a svájci Adolphe Appia a színház 
összművészeti formajellegét prédikálták: példaképük a görögök, alapté-
telük, hogy minden darab éltetője vagy gyilkosa a rendező, aki mint va-
lami alkimista még a szemét kéziratból is remek darabot varázsolhat. Iga-
zolják őket naponta a bravúros rendezők: Brook, Kazan, Nichols, 
Brustein stb. 

Az ún. „szegényszínház” megalkotója a lengyel Jerzy Grotowski. Sze-
rinte a színész–közönség felosztást el kell tüntetni: legyen színpad az 
egész színházterem, nem kell fényhatás, függöny, zene, díszlet, kosztüm, 
smink. Ezek mind idegen elemek. A színészt kell az előadás középpontjá-
ba állítani, rajta áll vagy bukik a darab. Új, vokális és fizikai eszközöket 
kell teremteni, radikálisan felhasználva a drámai szöveget. A lekopasztott 
szegényes színházban az előadás nem más, mint egy jungi pszichológia 
alapján álló akaratátviteli aktus. Grotowski azt állítja, hogy a régi színház 
parazita, kleptomániás intézmény, azon alapul, hogy összeharácsolt min-
dent, ami a festészetben, zenében, irodalomban újszerű és érdekes volt. 
Betegesen zagyva hordalékot produkált ezekből s ezáltal elvesztette szín-
házjellegét, zsákutcába jutott. Le vele! Boroszlói körszínházában megva-
lósította ideológiáját, szétrombolt minden tradíciót, a színpad küzdőtér 
lett, színészei tökéletes fegyelemmel harcbaszállnak minden este közvet-
lenül önmagukkal, közvetve a közönséggel. Az eredmény mitikus sokk és 
a mindig kézzel fogható, vallásosan tökéletes testiség. 

Antonin Artaud már jóval előbb, a 40-es években összevegyítette a né-
zőket a színészekkel; a válságba került színház felszabadítását ő a dolgok 
és a szavak felrobbantásában látta. Támadta a pszichológiai színházat, 
szenvedélyesen hirdette a visszatérést a mágikus előadóstílushoz, a pas-
siójátékhoz, a rituáléhoz; bevonni a közönséget, tömegélményt kreálni 
körbeállva, mindenkihez–szóló témákkal: bűn, háború, brutalitás, vér, 
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téboly, kegyetlenség. Ez kellett a népnek kezdettől fogva, erre vágyik 
most is. A szöveg teljesen lényegtelen, elhanyagolható; szertartások, sut-
togás, hörgés, nyögés, hányás, üvöltés, böfögés ... minél messzebb hatolni 
az emberi idegrendszer érzékenységének felderítésében: zsibbasztani, 
bűvölni, elkábítani, megfagyasztani vagy robbantani az agyat. Ha aztán a 
tézist rosszul értelmezik, tömegesen szállíthatjuk a nézőket az idegszana-
tóriumba. 

Követői még mentorukon is túltettek. Az Élő Színház (Living Theatre) 
csoportja nem csak kegyetlen, erőszakos, meztelen és csúnya, de nem is 
élő. Halott és gyilkos. Színihóhér, a közönség a gyanútlan áldozat, a né-
zők előbb a tömény gusztustalanságtól elájulnak, majd az elviselhetetlen 
hangorgiától megsüketülnek. Szerencsére, a társaság múlt ki előbb, a ve-
zetők eltűntek a porondról, a „színészek” szétszéledtek. Hasonló zsáner-
ben, valamivel bravúrosabban működött az O, Calcutta, és a Hair, de itt 
már a ravasz rendezők settenkedve visszakanyarodtak a nem is olyan 
rossz konvenciókhoz: újra volt fényhatás (vakító), zene (jó hangos), 
smink (kilónyi), néha kosztüm is, de inkább meztelenség. Már nincs szó 
az új morálról, meghökkentésről, természetesnek tűnik fel minden, ami 
eleddig botránkoztatónak hatott. 

A jövő színháza? Milyen lesz, vajon? Feltámad-e a színház vagy elsor-
vad? Van-e valami útjelzőnk, mi az, amit a következő generáció átvesz 
tőlünk, mint haladó hagyományt? Brecht? Brook? Sztanyiszlávszkij ? Az 
abszurdisták? vagy csupán a televíziós zsonglőrködés? Milyen lesz az új 
avant garde? Hagytunk-e még valamit az utánunk jövőknek, hogy egy 
kicsit ők is rombolhassanak? Egy új és jövendőbeli dráma a lét végső 
lehetőségeit ostromolja majd, ha hőse a természet és a társadalom urává 
lesz. Ahogy Hebbel jósolta: „Az ember életében elérkezik a pillanat, ami-
kor csillagának ura átadja neki a gyeplőt. A sorsa feletti uralmat. Ez az 
uralom immár nem egy pillanaté, hanem egy korszaké lehet.” 

Mikor Nietzsche Zarathustrája lejött a hegyről, hogy a népnek prédi-
káljon, az erdőben találkozott egy öreg remetével. Megkérdezte tőle, mi-
vel tölti végnélküli napjait a magányban? Az aggastyán így válaszolt: 
Dalokat költök s azokat éneklem, amikor csinálom őket, sírok, nevetek, 
kiabálok – így dicsérem az Urat.” Zarathustra elgondolkodott, hogyan 
lehetséges ez? Nem hallotta még ez a szent ember, hogy az Isten halott? 

Halott az Isten, céltalan, reménytelen, abszurd az életünk??? Lehet. De 
az emberiség tovább keresi a célt, a nemesebb, szebb felé vezető utakat s 
a színház, a művészetek ötvözete mindenkor felmutatja majd a tükröt, 
sikeresen vagy megbukva mindig az örök keresés médiuma marad. 
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DÉNES TIBOR 
A magyar színház múltja és jelene132 

Mélyen látott az igazságba az a gondolkodó, ki ezt írta egykoron: „Ha 
meg akarjuk ismerni egy nép, akár az egész emberi közösség múltját–
fejlődését, csak színháza történetet – e mindennél hűségesebb tükröt – 
kell tanulmányoznunk.” Mégis mostohagyermeke volt mindig a színház-
történet a szellemtudományoknak. Mindennél ékesebben szól e tárgyban a 
statisztika: míg, teszem, a klasszika–filológiának minden egyetemen több 
katedrája van (nem egy német városban öt–hat, a segédtudományokkal – 
epigráfia, papyrológia – ennél is számosabb), két kezemen összegezhetem 
az európai színháztörténeti tanszékek számát s még marad néhány fölös 
ujjam. Pedig a klasszikafilológia kizárólag a régmúltat tárgyalja, a színház 
meg, ha régi, ha új, élő valami; ihletője a kultúra s a civilizáció egymást 
követő szakaszainak, a társadalomformálásnak pedig erjesztő kovásza. 
Lehet-e ma vita tárgya a tény, hogy az élő szó lényegesen hatékonyabb a 
holt betűnél? Az Iliászt s Odüsszeiát is elsőbb Homérosz (vagy a ma an-
nak nevezett vándor regősök) ajkáról tanulta meg a mikénei, majd a görög 
nemzedékek hosszú sora. Ha csupán olvasnia lehetett volna, olyan lesz-e 
az antik mitológia – s vele az egész hellén világ –, amilyen volt s ami-
lyennek ismerjük? Aligha. Még árulkodóbb a statisztika a folyóirat–
irodalom tekintetében. Nem túlzók, ha azt írom, hogy csak Európában 
körülbelül ezerre rúg a klasszika–filológiai szemlék száma, nevére érde-
mes s nemzetközi veretű színháztörténeti folyóirat viszont mindössze 
kettő van (illetőleg három, ha az idevonatkozó bécsi egyetemi intézet ki-
adványát – Maske und Kothurne –, ezt az egyébként kitűnő, de alig ismert 
szemlét is idesorolom) s ezeknek egyike is – Dioniso (Siracusa) – kizáró-
lag az antik színház– és drámatörténetnek szenteli lapjait. Marad tehát 
mint úgyszólván egyetlen a Párizsban megjelenő Revue d'Histoire du 
Théátre. Mely, jóllehet franciák szerkesztik s adják ki, az egyetemes szín-
háztörténet jelenségeivel foglalkozik. A magyar jelenségekkel is. Mint 
nemrég – Année 22 (1970): 1 –, midőn az egész szám kizárólagos temati-
kája a magyar színház múltjának–jelenének felvázolása volt. 

Tekintettel a Revue természetszerűen nemzetközi jellegére és kiterjedt 
olvasótáborára, maga a puszta tény megállásra kényszerít. Világos az is, 
hogy első reakciónk az osztatlan öröm kitörése. Végre! Hány igazán kivá-
ló színészt adtunk több évtized óta Európának–Amerikának; hány nagyhí-

                                                           
132 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 5. számában. 
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rű – s nem egyszer nagyképű – szakember járta már meg Hevesi Sándor 
epochája óta Budapestet s csodálta színházunk kül- és belbecsét, leg-
alábbis a honi sajtónak adott nyilatkozatokban; hány művészünk–
rendezőnk járta meg vendégként – éspedig kitörő sikerrel – a legfonto-
sabb nyugati színpadokat, mint például Oláh Gusztáv, ki Münchenben 
majdnemhogy munka közben lelte korai halálát; hányszor olvashatjuk 
esztendők óta, hogy az új magyar film egyike a legjobbaknak, sőt tán a 
legjobb napjainkban. (Olvashatjuk igen, éspedig gyakran, csak éppen rit-
kán vagy egyáltalában nem láthatjuk, ki tudja milyen kereskedelmi vagy 
egyéb csalafintaság okából!) Ám lapozzunk csak az egyetemes színház-
történetet bemutató, gyérszámú szakmunkákban, nem a század elején 
megjelentekben, hanem a legfrissebbekben, így az olasz Vito Pandolfi 
könyvében (Torino 1964; franciául: Paris, 1968). Hasztalan lapozunk az 
öt testes kötetben ama elbúsult szándékkal, hogy pár lapot, néhány so-
rocskát legalább felleljünk a magyar színházi törekvésekről. Pedig Ádám-
tól Éváig, hajdanvolttól jövőig szól – nem egyszer kiadósán – Pandolfi 
mester. A cseh színházról sem feledkezik meg, még a jugoszlávról sem, 
csupán a magyar – quantité négligeable. Valóban elhanyagolható meny-
nyiség lenne-e? Már a kérdés feltevése is nevetséges. Gondoljunk csak 
Peter Eisenbergnek Bártfán 1652-ben megjelent művére (Ein zwiefacher 
poetischer Act und geistliches Spiel). Mely más ég alatt jelent meg ily 
rendkívül értékes és remekül illusztrált munka, mely szinte a reveláció 
hatásával tárta volna fel az iskolai színjátszás lényegét, rendezési, szceni-
kai titkait? Hol másutt található oly gazdag díszletterv–album, mint az, 
melyet a soproni jezsuiták katalogizáltak 1728-ban s mely nem kevesebb 
mint 106 színes makettet tartalmaz? Ki más, ha nem a magyar Szerdahe-
lyi Alajos foglalta egységbe Poesia dramatica című könyvében (1784) az 
egyetemes iskolai színjátszás és drámairodalom esztétikáját s dramaturgi-
áját? E döntő jelentőségű tényeket rangjára tartó szakember – lett légyen 
bármely náció – már a szakkutatás kezdeteitől fogva nem mulaszthatta 
volna el. Mégis elmulasztotta valahány; innen az idevágó művek hiányos-
sága s innen a sok igazolatlan hipotézis. Vagy szolgálják olvasóimnak 
újkori példával? Íme: illetékes cikkében Katona Ferenc ugyan nem említi, 
megjegyzem mégis, hogy Londonban jártában Hevesi Sándor valósággal 
elbűvölte Shakespeare–kommentárjaival a briteket. Amire saját maguk 
nem jöttek rá, de még német kollégáik sem (ami nagy szó, hiszen germán 
privilégium a stratfordi újra felfedezése!), pláne nem a franciák (kik mes-
terien magyarázták félre s játszották ugyanilyen hibásan), azt egy Keletről 
jött látogató világította meg nekik. Summa summarum: remélhető, hogy a 
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Revue e magyar száma után s a szükséges kiegészítő – részben korrigáló – 
tanulmányok, meg gyakorlati bemutatások után a Nyugat – s a világ – 
megérti végre: a magyar színház múltja s jelene annyira nem elhanyagol-
ható mennyiség, hogy ezentúl igenis számolnia kell vele. A véres törté-
nelmi bukfencek (háborúk, törökvész stb., stb.) okozta „kiesések” ellenére 
is. De kérdem – s nem alaptalanul –, mely európai nemzeti színjátszásban 
nem voltak „kiesések”? Az angoléban – e velejéig teátrális népében – 
talán? Ám legyen, nem a török dúlta a Szigetet, annál alaposabban 
Cromwell s a puritánok. Ártó csapásaik alatt egyszeriben – jóidőre – 
semmivé lett a magas hőfokú brit színházi kultúra. Aki komédiás bőrét 
menthette, Germániába menekült, hogy ott előbb mulattatója legyen a 
németségnek, majd tanítómestere az odavaló műkedvelő csapatnak. Feles-
leges tehát a pironkodás: úttörőink a németektől tanulták a színjátszást. 
Vajon a franciáknál a színművészet úgy pattant-e ki, mint Pallasz Athéna 
Zeüsz fejéből? Erről szó sincs. A franciák az olaszoktól tanultak, ezek 
pedig a rómaiaktól, ők meg előbb az etruszkoktól, majd a görögöktől. De 
lehet, hogy mindkettőtől s nagyjában egyidőben. Szakadatlan láncolat a 
színház, ez éppen a csodálatos e művészi–emberi kifejezésformában. A 
török elnyomás okozta hosszú kiesésről még azt a tudott dolgot jegyzem 
ide, hogy Erdélyben (például Báthory Zsigmond udvarában), továbbá a 
nyugati s tán az északkeleti országrészeken aligha beszélhetünk a színját-
szás s színszerű játékok másfélszázados szüneteléséről. Még az is kide-
rülhet egyszer – amennyiben a honi kutatás kiterjeszti e téren is a Bayer 
Józseftől régesrég meghúzott s azóta alig–alig feszegetett eredményhatá-
rokat –, hogy még a törökök megszállta vidékeken is „játszott” időnként a 
nép. Csak szenvedett, csak a rabigát húzta volna százötven éven át? A 
Nagyalföldnek az idők ködében eredező betlehemes, farsangi stb. hagyo-
mányai az ellenkezőt tanúsítják. 

Az imént a kiegészítő – s részben korrigáló – tanulmányok szükségéről 
szóltam. Üröm nélkül nincs öröm. Mivel annyira örvendetes a tény, hogy 
nemzetközi fórumon magyar szám jelenhetett meg, ugyanennyi kifogása 
lehet – s kell, hogy legyen – az anyagban nem egészen járatlan olvasónak. 
Szigorúan a tárgyát illető kifogásokról szólok s teszem ezt sine ira et 
studio. Alapvetőek a kifogások, melyekért – előrebocsátom – a Revue 
d'Histoire du Théââtre francia szerkesztősége semmiképpen sem vonható 
felelősségre. Annál inkább a Budapesten székelő Magyar Színházi Inté-
zet, mely e szám anyagát szolgáltatta. Csak azt nem értem, hogyan hogy 
ez anyag szerkesztője nem vette észre e hibákat? Staud Géza, e remek 
felkészültségű, az igazságot kedvelő szakember a szerkesztő. A nevét adta 
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volna csupán a vállalkozáshoz? Vagy – elvégezvén a munka dandárját, 
szemébe szöktek ugyan az alapvető hibák, ki is javította volna azokat, de 
valaki megfogta a kezét? Semmi nem lehetetlen a Vérmező tájékán. Nil 
admirari! 

A hamis alaphangot Hont Ferenc adja meg bevezető írásában. Szerinte 
a kelet–európai népek csak századunkban – értsd: csak a második világ-
háború után – nyerték el függetlenségüket. Vitázhatunk-e ezzel az éppoly 
rosszindulatú mint szándékos történethamisítással? Amely annál káro-
sabb, mivel a nyájas nyugati olvasónak rendszerint fogalma sincs arról, 
hogy 1867 után csak a kül- és a hadügy volt közös a Monarchiában s 
hogy a művelődésben teljes volt a függetlenség Magyarországon, telje-
sebb, mint manapság. A Rákosi–korszakról ne is tétessék említés. Ugyan-
csak Hont állítja – fogalmam sincs, milyen alapon? – hogy igaz: a magyar 
színház sajátos fejlődést mutat és ez sok vonatkozásban eltér a nyugati 
színházétól, annál több rokonvonás mutatható ki a kelet–európai színhá-
zak fejlődésmenetével. Tudatlanság lenne-e ennek a merőben légből ka-
pott tételnek a forrása, avagy megintcsak szándékos történethamisítás? 
Számtalan példa bizonyítja az ellenkezőt. Láttuk már, hogy nemzeti szín-
játszásunk – mutatis mutandis – ugyanúgy alakult ki, mint úgyszólván 
bármely más nyugati országban. Más példát idézzünk tehát. Emlékszem, 
midőn 1950-ben sikerült megszereznem az Országos Széchenyi Könyvtár 
Színháztörténeti Osztálya számára az Esterházy–család’ színházának ma-
radványait, szinte rejtegetnem kellett e felbecsülhetetlen kincseket. Azóta 
változott a világ, volt 1956 is és a színháztörténet hazai korifeusai azt is 
megtanulták, hogy szovjet kartársaik nemcsak nem restelkednek a XVIII. 
század orosz főurainak (Jusszupov, Mescserszkij, Wolkenstein, 
Szkovronszkij, Stolypin, stb.) feudális színházi törekvései miatt, ellenke-
zőleg, kivételes tiszteletben részesítik ezeket az „előremutató, haladó ha-
gyományokat”. így kerülhettek elő a raktár mélyéből az Esterházy–
kincsek s így adhatta ki azokat féligsikerült könyvében Horányi Mátyás. 
így írhatott Staud Géza az Erdődy–grófok s más feudális uraságok szín-
házáról. Alapjában méltató írások a „haladó hagyományokról”. A hang-
súlyt e szerzőknek mégis e jelzőre – feudális – kellett tenniök. így vala-
hogy: ragyogó volt e színházi tündérvilág, de – feudális jellegű. Nos, nem 
kétséges, hogy színházalkotó arisztokráciánk nem Nagy Katalin főneme-
sei felé kacsintgattak s ha tették is ezt Versailles felé, valójában az itáliai 
negyedes fejedelmek nyomában jártak. A magyar – csakúgy, mint az 
osztrák – feudális színház az enembeli itáliainak volt, hogy úgy mondjam, 
gyermeke szellemben–tartalomban, külső–belső művészi formában. Itt 
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mint ott olyan helyeken volt virágzó színházi kultúra, ahol a művészetet 
kedvelő uraságok székeltek. A különbség – mert van különbség, éspedig 
lényeges –, hogy az itáliai feudális színházak nézőterét jóval szűkebbre 
méretezették építtetőik. Egyszeriben meggyőzhet erről bennünket az 
eszterházi vagy kismartoni nézőterek alaprajzának akar futólagos tanul-
mányozása. Miért, hogy Eszterházán tágasabb volt a közönségnek szánt 
felület? Ha nincs is erről levéltári adat, bizonyosra vehető, hogy a „nép” – 
a hercegi szolgaszemélyzet – is részt vehetett a spektákulumban. (Ami az 
Esték ferrarai–modenai udvarában elképzelhetetlen volt.) S nem tancolt-e, 
nem játszott-e a hercegi falvak népe Mária Terézia és kísérete mulattatá-
sára a tágas parkban? Ez a népi színjáték is feudális jellegű lett volna? 

Ami századunk színházát illeti, ahány szerző és cikk, ugyanannyi el-
lentmondás. Katona Ferenc magasztalja – méltán – Hevesit, Székely 
György viszont egyetlen kézlegyintéssel elseperne mindent, akár haszon-
talan hulladékot, ami a „felszabadulás” s a színházak államosítása előtt e 
művészetben Hunniában megesett. Arról, hogy volt Vígszínház, melynek 
színpadán nemcsak „léha nyugati fércműveket” s nemcsak Molnár Ferenc 
és Zilahy „végletesen könnyelmű gondolatvilágát” (Almási Miklós) tol-
mácsoltak, hanem többek közt – Csehovot, természetesen hallgat a króni-
ka. Meg arról is hallgat, hogy éppen ezen a színpadon Varsányi Irén olyan 
csehovi Figurákat teremtett, mint soha senki utána, még a 
Sztaniszlavszikij–rendszer s a szocialista realista módszer varázsmankó-
jának segítségével sem. Bárdos Artúr egyszerűen nem létezik és iskolát 
nyitó Szent Johanna–rendezése (Shaw) sem. Folytassam? Kegyelem e 
„végeladásban” csak a Thália Társaságnak jár s ama néhány szélsőbalol-
dali avant–garde kísérletezésnek, melyek már születésükkor hamvukba 
hulltak. Csak azt nem értem, miért nem kegyelmeztek meg a Vérmezőn 
Forgács Rózsi kamaraszínházának? Hiszen e vállalkozás hatásában épp-
úgy, mint színháztörténeti jelentősegében sokkal–sokkal fontosabb volt, 
mint a Zöld szamár, az ÚJ föld stb pár sporadikus – és gyermekded – kí-
sérletezése. 

Kell-e mondanom, hogy a mai magyar drámáról szóló cikkben hiány-
zik Háy Gyula neve s hogy annál sűrűbben szerepel ugyanitt – s másutt – 
Mesterházi Lajosé s a hozzá hasonló fajsúlyú jeleseké. 

Minden csodaszép tehát az államosítás óta. A színházak telve, a prog-
ram mindegyikben kiváló, az ideológia szilárdságáról Hont Ferenc intéz-
ménye gondoskodik. A művészek – mármint azok, akik kiérdemelték a 
névsorolvasásban való részvételt – egytől–egyig elsőrendűik s magától 
értetődően, elégedettek. A fiatal rendezőgárda a nemzetközi szakvilág 
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csodálatának tárgya. Bizonyság: Vámos Lászlót meghívta a hannoveri 
színház a Hamlet rendezésére! (Nota bene: Közelről ismerem Hannovert s 
műintézetét; közismerten a leggyengébb nyugatnémet színházak egyike. 
Nemcsak én szenvedtem el ott egynéhány gyatra előadást, de bőven folyt 
már erről német tinta érzésem–véleményem megerősítésére.) Hibák per-
sze voltak; Kazimir Károlyt s Tháliáját weimarizmussal, piscatorizmussal, 
ésígytovább vádolták; a Nemzeti Színház játékstílusa kissé elporosodott a 
sztanyiszlavizmus túlzott követése következtében; Brechtet a személyi 
kultusz szakaszában nem engedték színpadra stb. Voltak tehát hibák, ám 
kiküszöböltettek. Hála legyen érte a szocialista eszmének, őszinte önkriti-
kának, pártos javítószándéknak! S hála – bizonyos mértékben – az 1956-
os „ellenforradalomnak”, melynek hatására felnyílt a magyar színház él-
harcos élművészeinek szeme. Azóta megy minden akár a karikacsapás. 
Illetékesek nemcsak a jelent munkálták meg, de a harcot a színház jövőjé-
ért is megnyerték – előre. 

Amennyire becsületesek a színházunk múltját – a múlt század elejéig – 
tárgyaló írások szerzői (Dömötör Tekla, Staud, Mályusz Edit, 
Pukánszkyné Kádár Jolán, Berczeli Erzsébet), úgy ejtenek zavarba a je-
lennel – s jövővel – foglalkozó cikkírók. Részben azzal, amit mondanak, 
még inkább, ahogy mondják. A vidékies hencegésük zavar és zavar 
nagyonis, hogy mindent – és mindenáron – agyonpolitizálnak. Tudjuk, 
hogy a színház társadalmi jelenség is, ismerjük társadalomformáló szere-
pét. Azt is hallottuk számos értő szemtanútól, hogy a mai magyar színház 
jó, sőt hellyel–közzel kitűnő (ami csak örömünkre van). Erről lehet hig-
gadt tollal, tárgyilagos hangon írni, annál illetlenebb kérkedni vele. A 
hencegés mindig gyanús, még akkor is, ha gyanúra nem is lenne ok. Vé-
gezetül – végképp ildomtalan és hamis – mindent, ami jó (de még azt is, 
ami kevésbé jó) az egyedül üdvözítő kommunista rendszer javára írni. 
Mivel előfordulhat, hogy a Revue e magyar számának áttanulmányozása 
után egy jeles, de apolitikus és non–engagé, idegen szakember felteszi 
magának s környezetének a kérdést: Hogyan alakult volna Haydn sorsa, 
ha történetesen nem karolják fel a feudális Esterházy hercegek? Ugyan-
akkor elkészülne a felelettel is: Most biztosan szegényebb lenne az opera-
irodalom s a barokk muzsika. 

Igenis szükség van a fentemlített korrigáló tanulmányokra. De hol van 
az a Revue d'Histoire du Théâtre-hoz hasonló, nemzetközi orgánum, mely 
e tanulmányokat közzétegye? 
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ALBERT PÁL 
Apokalipszis Montanában133 

Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai pop–fesztiválról, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest 1971, 217 lap 
 
„Figyelem magam: hogy halványodnak belső számvitelemben az egykor 
piros tintával aláhúzott tételek: egyszer el kell jutnom Afrikába, egyszer 
Amerikába! Fenét, miért is kellene eljutnom, kérdem magamban. Még 
nem tettem le ugyan a tervről, de már tudom, hogy a télen nem lesz rá 
érkezésem, mert be akarnám fejezni ezt a jegyzetet, nyáron meg nem va-
gyok bolond, hogy elhagyjam a kertünket, melyben oly nyugodalmasan 
lehet dolgozni, ősszel még jobban. Majd jövő télen! Kacsintok magamban 
képzeletemben: tudom, hogy nem jutok el többé sem Afrikába, sem Ame-
rikába. De nem ürügy sem a munka, sem a kert: jobbak Afrikánál, Ameri-
kánál. Jobbak: értsük ezen, hogy nekem jobbak. S mert elfogadom ma-
gam annak, ami vagyok, azaz öregnek, rövid távú vágyakkal, mert kis 
képességekkel, tehát nem minősítem lemondásnak, hogy otthon maradok 
...” 

A bujkáló kíváncsiságot így hessegette el kissé ingerülten Déry Tibor 
három évvel ezelőtt megjelent önéletrajzi vallomásában, az Ítélet 
nincsben. Nincs arról tudomásunk, hogy azóta Amerikát megjárta volna, 
de képzeletét csak foglalkoztathatta az a földrész, hol talán szerinte is 
századunk emberiségének sorsa eldől. Legújabb, kis formátumban is alig 
kétszáz lapos műve, a Képzelt riport egy amerikai pop–fesztiválról éppen 
ebből a felelősen nyugtalan és talán némileg bűntudatos érzésből szület-
hetett; a szembenézés s tüstént a leszámolás sürgető belső kényszeréből. 
Különben miért is vállalkozott volna arra, az irónikus–játékos megfogal-
mazásban sem kevésbé ellentmondásos feladatra, hogy „elképzelt ripor-
tot” írjon utólag, többezer kilométer távolból, egy észak–amerikai ese-
ményről, beismerve–elárulva, hogy forrásai, képei ihletői mások, újság-
írók valódi riportjai, szociológusok elmefuttatásai, magazinok fotói, sőt 
hasonló témát földolgozó filmesek – mint például az egyhelyütt név sze-
rint is említett Fellini – beállításai voltak. 

Az író nem különösebben erőltetett játékszabályait persze készségesen 
elfogadhatja az olvasó; annál készségesebben, hogy a cím és a fülszöveg 
után már az első bekezdések tudtára adják: a tét nem ennek a riportnak 

                                                           
133 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 5. számában. 



 

535 

eredetisége, sőt talán még hitele sem. A „riport” csak keret, díszlet és hát-
tér, mit néhány soros információból is könnyű kibontani; s témája körül-
belül ennyi: 1969 decemberében a kaliforniai Montanában háromszázezer 
ember gyűlt össze, egy autóversenypályán és ligetes–dombos környékén 
egy szabadtéri pop–fesztiválra. A magánytól űzött, homályosan lázongó, 
mámoros, „kommunikációt” kereső fiatalok azonban örömünnep helyett 
három didergető, esős napon át latyakos, siváran nyüzsgő pokolban ténfe-
regnek, marijuanát szívnak, kedvetlenül szeretkeznek, morfiumot fecs-
kendeznek vénájukba; s kedvencüknek, Mick Jaggernek, a bálványozott 
rock–énekesnek estje is véres botrányba fullad, mert halálos kimenetelű 
verekedést kezdenek „testőrei”, a „Pokol Angyalai”... 

A riport banalitásáért nem lehet Dérynék szemrehányást tenni: ez csak 
„alapozás” a regényesebb, bár szintén vázlatos történethez. Ez a történet 
megható, érzelmes egyszerűségében tragikus ellenpélda, az amerikai 
színhelyhez illően: afféle „love story” lehetne. 

József, a huszonhét éves magyar menekült, aki még gyerekként, 56-
ban hagyta el az országot, rozoga Ford kocsiján az autócsorda közepette, 
maga is Montanába tart, hogy dúlt lelkű, nyugtalan feleségét, az otthonról 
ismét megszökött Esztert a fesztivál többszázezres tömegében megtalálja. 
József három napon át jár sátorról sátorra, kérdezősködik, ismeretleneket 
hallgat meg. Esztert többször megpillantja távolról, egyszer találkozik is 
vele, de a lány megint elmenekül: talán szerelmes játékból, ideges, lobogó 
kacérsággal, talán ámokfutóként, ki zaklatott sorsa megváltásaként tuda-
tosan fut vesztébe. Mire megint megleli, Eszter már egy túl erős heroin–
adagtól haldoklik; s míg a kihűlő test fölé hajol, a méreg fölkínálója, egy 
kétes nemű, mezítlábas csavargó őt is megkéseli... 

Vázlatos, vékony a történet; a valóságba alig beágyazottabb, lélektani-
lag alig motiváltabb, mint a talán szándékosan közhelyes és elnagyolt 
keret. Az események javarészét József szájából halljuk, az ő szemén át 
látjuk, de Józsefről magáról, közvetve vagy közvetlenül keveset, jelenték-
telent tudunk meg. Eszter külsejét, törékeny testét, feketén csillogó kon-
tyát, szeszélyesen igéző mozdulatait már érzékien izgatottabb ecsetvonás-
okkal festi meg Déry; gyengédséget leplező, tudományoskodó iróniával 
sorolja jellemvonásait, alkati összetevőit is: melankólikus, leptoszom, 
limfatikus, cerebrális típus; s múltat, a 44-es zsidóüldözés, majd a kivetett 
hontalanság múltját is kölcsönzi neki. De Eszter magatartását pszicholó-
giai érvekkel nem magyarázza: a halálba vágyó és az életet tombolóan 
szerető, a hullámzó kedélyű, hol dúlt, hol játékos lány titkát nem fedi fel, 
s nem tartja érdemesnek a parlagi kérdés, a köznapi szokás és etika di-
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lemmája megválaszolását sem: a kölcsönösen hűtlen part, a félre–
félrelépő férjet, a meg–megszökő feleséget milyen, mindennél nagyobb, 
szenvedélyes szerelem fűzi egymáshoz. Bizonyára azért nem, mert Déry 
szemében József és Eszter szerelme, megválasztott biblikus nevükhöz 
illően, nem is evilági, hanem mitikus, misztikus, s már–már megvalósí-
tott, majd az apokaliptikus világban elvesztett egység; szerelem, melyben 
a férfi a legendásan naiv és jámbor kereső, a nő pedig mindenki vágyának 
s – szublimáltan, jelképesen – legnemesebb aspirációinak tárgya, kit kü-
lönben a történet vége felé már nem csak a férj, de az egész gyülekezet 
izgatottan keres, a nevek változatosságára figyelve: egy új Noé bárkájá-
nak emberisége: Bill, Joshua, Marianne, René, Manuel és Beverley, a 
torz, félig kopasz, áldozatos, bűntudatos rajongással epekedő barátnő. 

A Képzelt riport egy amerikai pop–fesztiválról valójában itt, ezen a 
jelképes szinten kezd érdekes és szenvedélyesen személyes lenni; a többi, 
a keret, a cselekmény egyszerű, el–elejtett szála csak alkalom Dérynék, 
hogy a maga tragikus–groteszk Énekek Énekének lírai futamait, meg tör-
ténelmi elmélkedéseit és látomásait valamilyen közegben elhelyezze, s 
hogy mindezt az egyedinek és az általánosnak, a valószerűnek és a szó-
nokian elvonatkoztathatónak, az ábrázoltnak és a kinyilatkoztatottnak 
milyen meggyőző kölcsönösségében, arról a különböző elvű esztétikák, 
hangulatukból kizökkentett kritikai kedélyek eltérően vélekedhetnek. Kí-
vülről nézve, a módszert mi sem érezzük igazan szerencsésnek, a részle-
tek összeillesztése olykor nem Déry sokat emlegetett fölényes, játékos 
iróniájára, hanem csupán egy ujjgyakorlat dölyfös hanyagságára vall, az 
olvasót más művekben is néha ingerlő szerzői vagy talán emberi megvető 
önteltségre; de mellőzve most eme, talán pályafutást és tartást is meghatá-
rozó sértett írói és megbántott olvasói ridegség immár megkésett és 
amúgyis időszerűtlen boncolgatását, ismerjük el, hogy a Képzelt riport 
egy amerikai pop–fesztivál Déryjének bölcselkedő mondandója kifejezé-
séhez, tüstént tetszetősen illusztráló támaszához éppen ilyen közhely–
erejű, durván színezett keretre volt szüksége. Mert az elmélkedés köre 
ugyan a régi: hogyan választhatja az ember, a közösség a gúzsbakötő rend 
és az anarchikus szabadság helyett a harmadikat: az irgalmas, tevékeny, 
józan középszert vagy ennek híján az illúziótlan bölcsességet? A Képzelt 
riportban ugyanezt a kérdést amerikai közegben teszi fel Déry, de sokkal 
pátoszosabban, szinte úgy, hogy bár nem kimondva: nem is egy közösség 
emberére, de az egész emberiségre gondolva. 
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Az inga itt az érthetőbb kísértés: az anarchista szabadságvágy felé len-
dül ki. A „mesterséges Paradicsomokba” bódult Montana első illúziója: 
kilépés a szorító társadalomból: 

„Miféle közösség az, kérdezi József Manueltól, amelybe csak akkor 
léphetsz be, ha előbb dögrészegre szívod magad! – Nem – mondta Manu-
el – belépni akarnak ezek, hanem kilépni, szegény Józsefem. – Honnét? – 
kérdezte József. – A társadalomból, szegény Józsefem – mondta Manuel 
Estaban Jesus de Alveiro y Fuente. – Ki abból, amit tudtommal te sem 
bírsz.” 

Ezt a témát folytatja, még bizakodóan, József monológja: 
„Volt olyan sátor, ha beléptem – mondta József – mintha édes testvér-

bátyjukat fogadnák. Volt akit álmából vertem fel, az is keblére ölelt. Az 
ember már–már elhitte, hogy egy új fajta gyermekei készülődnek az em-
beriség megváltására, virág koszorúzta fejjel, mosolygó ajakkal, minden 
földi hamisságtól megváltott szívvel, melynek kamráiban méz kering az 
ecet és a só helyén. Már–már elhitte, hogy boldogok. Már–már féltette 
őket.” 

De az inga, a valóságban vagy Déry dialektikájában, hamar visszalen-
dül; Beverley – ki megannyi áttétellel kissé az író szócsöve lehet – már 
kétségbeesetten panaszkodik ennek az illúziónak csapdájáról: 

„Valamikor Párizsban, csibeéveidben, amikor még a mostani állo-
mánynál is kevesebb velő lötyögött a hajas fejbőröd alatt, az emberiség-
nek akartad szentelni kis koszos életedet, s elmentél forradalmárnak, míg-
nem... rájöttél, hogy az ellenzék is csak egyik eleme a fennálló társadalmi 
rendnek, mint ahogy az ördög is isten establishmentjéből való, s azt szol-
gaija, meg ha méternyire növeszti is meg fogát, körmét, fenekedve hiába, 
mert isten országa szőröstül–bőröstül elnyeli.” 

Frantisek ezt a kiszolgáltatottságot, az engedelmességről szónokló 
„apák” által leigázottak átkát „Ábrahám–komplexusnak” nevezi; majd a 
könyv vége felé marxi parafrázissal festi ismét az iszonyatot Beverley: 

„Egy kísértet járja be a földet, visszanyesett ösztönökkel s elferdült ér-
telemmel, melyek egyezségre nem juthatván, belülről falják üressé min-
den tisztes szándékunkat és cselekedetünket.” 

A kör bezárult, s az anarchista lázadásról, harsány, túlszínezett jelene-
tekben, kiderül, hogy nemcsak leszerelt és kiszolgáltatott, de a barbárság, 
a durvaság, az erőszak termőtalaja is; a bódult hippy mellett ott a brutális 
gyilkos, a „fekete angyal”. Remény nincs, ha mégis, csak vékonyka su-
gár: a skandalum romjainak illúziótlan, antigonéi temetői: 
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„De voltunk néhányan, talán hatvanan–nyolcvanan a háromszázezer-
ből, akik elhatároztuk, hogy eltakarítjuk az égig bűzlő szemetet; addig 
nem megyünk haza, amíg be nem gyógyítjuk a föld sebeit, ahogy egyikük 
mondta”. 

Igyekeztünk híven visszaadni Déry gondolatmenetét, idézettel éreztet-
ve a hangot is, amely kettős értelmet kölcsönöz a mondandónak. Mert ha 
csak az egyszerűen politizáló, társadalombíráló közlésre figyelünk, akkor 
nem mond többet Déry, mint az amerikai újságíróknak és szociológusok-
nak nagy tábora, nem többet, nem eredetibben, nem megrázóbban, mint a 
hazai sajtó; s akkor még azon is tűnődhetnénk: miért viseli annyira szívén 
egy olyan országnak sorsát, melynél, Candide-i behúzódással, saját kertjét 
többre becsüli? Ám a hang, a jelképesség, a biblikus fordulatok emelke-
dettsége egyben azt is sejtetik, hogy a Képzelt riportban Déry nem csupán 
egy távoli, idegenkedve szemlélt társadalomra gondolt. A Nincs ítélet 
nyitányában haláltáncban vonult fel a múlt; itt világvégi apokalipszisben 
jelenik meg az egész emberiségre érvényesen a jelen és a jövő. Sem az 
egyik, sem a másik értelmezés nem vitatható, Dérynék épp úgy joga van 
politikai vélemény–nyilvánításra, mint katasztrófahangulatra. Az olvasót 
zavaró mozzanat az író rendszerén belül keresendő: az az elem, mely 
mindkét értelmezés hitelét rontja. Déry ugyanis saját 1944-es üldöztetésé-
nek, óbudai menetelésének emlékét kölcsönzi Eszterének, kinek tudatá-
ban a nyilasok és a „Fekete Angyalok”, a nácizmus és a mai Amerika 
képe többször egybemosódik. Ezzel az eljárással viszont Déry a hatást 
nem fokozza, inkább csökkenti, mindkét értelmezési lehetőségét gyengíti: 
mert ha bíráló szociológus szemével nézi Amerikát, a zsurnaliszta párhu-
zammal éppen az újvilági „rontásnak” sajátos jellegét véti el; ha meg az 
egész emberiség sorsáról akar tragikusan jövendölni, tudhatná, hogy az 
általánosításhoz két példa nem elegendő, sőt, művészileg a kettő hatásta-
lanabb, mint az egy. 

A Képzelt riport persze mégis érdekes olvasmány, figyelemreméltó kí-
sérlet – ha nem is szociográfiai hitelével, nem is allegórikus kis meséjével 
vagy kevéssé eredeti „üzenetével”. Az: inkább a mondandót nyelvi–
formai eszközökkel megjelenítő stílussal, amely sokszor mintha Déry 
fiatalkori, expresszionista műveinek, A kéthangú kiáltásnak vagy az Al-
konyodik, a bárányok elvéreznek-nek modorára emlékeztetne. Mert ez a 
stílus a megfogalmazott „üzenetnél” jobban érzékelteti, hogy „pokolról”, 
„özönvízről”, haláltáncmenetről: apokaliptikus látomásról, afféle „Szent 
Antal megkísértésé”-ről van szó. Lazalomban gomolyog ez a világ, s mint 
groteszk lázálomban keverednek, sokszor átmenet nélkül, egy bekezdésen 
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vagy akár egy mondaton belül a stílusok. A riportra, a tárgyilagos elbe-
szélésre vall egy–egy leírás, dokumentum–szerű közlés, rendőrségi jegy-
zőkönyv–részlet, de még a triviális kiszólások sokasága is, a kipontozott 
fordulatokkal vagy azok alig választékosabb helyettesítőivel. Ezt a réteget 
szövik át a biblikus célzások, ó– és újszövetségi kifejezések; ebbe illesz-
kednek be a fantasztikus mozzanatok, a megszólaló paradicsomi kísértő-
vel, a kígyóval, a ninivei, napot elsötétítő madár–vonulással; ezek szom-
szédságában hangzanak groteszkül–fantasztikusan a tudományoskodó 
földrajzi, anatómiai, ornitológiái bekezdések. A stílusoknak ez a „fajta-
lan”, normát, szokást áthágó keveredése a világvégi látomásnak öklendez-
tető, szemérmetlen voltát jeleníti meg; s talán még szerencsésebben, meg-
győzőbben, mint a közvetlenebbül kifejező fallikus, kopulációs, anyag-
cserés, biológiai kiszolgáltatottságú képek és metaforák. A látomások 
gomolygását, a lázálom bizonytalan körvonalait pedig Déry időjátékai. 
Mert a Képzelt riport, nem egy valós vagy ironikusan tettetett hanyagsá-
gával együtt, elég ravaszul megszerkesztett könyv. A megbolygatott idő-
rendben, a képzelet vetítőjében makacsul vissza–visszaugró, olykor 
szószerint megismételt jeleneteken át, az egyetlen monológként hangzó, 
itt–ott váratlanul egy–egy biztos személyhez nem is mindig társítható 
„mondtá”val meghintett izgatott mondatokon át átmenet nélkül csúszunk 
egyik időrétegből a másikba, a popfesztivál jelenéből annak későbbi em-
lékébe, illetve József és Eszter távolabbi múltjába, s ugyanígy szereplőről 
szereplőre, hol Beverley-t hallva barátnője mondatát befejezni, hol Józse-
fet önmagával dialógust folytatni. 

Déry teljesítményét végülis ebből a szempontból dicsérhetnők legin-
kább, mert jelesebb a Képzelt riport stílus–mutatványa, mint realista fik-
ciója, emelkedett, de nem is oly eredeti mondandója. Akadhat persze ol-
vasói fül, mely elvét egy–egy intenciót, a keresett stílus némely felhang-
ját, ironikus rezgését, s mesterkéltnek, kényszeredett humorúnak érez 
néhány fordulatot: a „táj felhők nemzette borúját”, a „coitus 
interruptusként” hernyózó kocsik sorát, az „elefántiázisban szenvedő for-
galom dühkitöréseit”, egy–egy gyengébb magán–tréfát; s talán olyan is, 
amely a szándéknak szüntelen erőltetését már–már modoros stílusgyakor-
latnak minősítené. Akárhogy legyen is, a Képzelt riportot nehéz Déry 
legjelentősebb művei közé sorolni. De az ítéletet bárki csak bosszúsággal 
fogalmazhatja meg, mert egy nagy könyv lehetőségét szalajtotta el, egy 
érdekes stíluskísérlet ígéretét váltotta be csak félig Déry hevenyészett 
történetével, nyugati divatra kacsintó témájával, öntetszelgő iróniájával. 
De egy nagy író s idestova botcsinálta nemzeti nagyság végülis szuveré-
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nül gazdálkodhat alkotói energiáival, s miért ne mutathatná ki életbölcse-
letté emelt kedvét, hogy a fölidézett apokalipszis előtt a bibliás panasz 
annyit ér, mint a kelletlenül játékos fricska ... 
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HANÁK TIBOR 
A marxizmus szociológiája134 

Gábor Kiss: Marxismus als Soziologie, Theorie und Empirie in den 
Sozialwissenschaften der DDR, UdSSR, Polens, der CSSR, Ungarns, 
Bulgariens und Rumäniens, Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1971, 
304 lap 
 
A szocializmus – vagy az ún. „szocializmus” – megvalósításának kezdete 
a szociológia tudományos létének megszüntetésével köszöntött be szerte a 
népi demokratikus országokban. Az egyetemekről, könyvkiadásból es a 
tudományos publicisztikából néhány más témával együtt száműzték a 
szociológiát is. Formailag hasonló érvelés pecsételte meg sorsát, mint az 
alexandriai Museionét és vele a híres könyvtárét. Omár kalifa állítólag így 
okoskodott: a könyvtárnak, úgymond, el kell pusztulnia, mert vagy az van 
benne, ami a Koránban, és akkor fölösleges; vagy pedig más van benne, 
akkor pedig káros, tehát mindenképpen pusztulnia kell. Felgyújtották. A 
sztálinista ideológusok is a fölösleges és káros szempontjai között látva 
alternatívát, a szociológiát polgári szemfényvesztésnek minősítették, 
melynél százszor különb társadalomtudománya van a marxizmusnak: a 
történelmi materializmus. Fogarasi Béla 1955-ben az oktatásügyi minisz-
térium egy konzultációs ülésén a következőket mondta: „Ha ... nyugati 
kongresszusokon a polgári tudósok megkérdeznek, hogy van-e Magyaror-
szágon szociológia és van-e a népi demokráciákban szociológia, akkor én 
azt mondom, hogy igen van, éspedig nagyon jófajta: a történelmi materia-
lizmus.”135 

Később, mintegy öt év múlva aztán szovjet kezdeményezésre bebizo-
nyosodott, hogy mégsem elegendő ez a „jófajta” szociológia: szükség van 
konkrét kutatásokra, felmérésekre, a reális társadalmi helyzet ismeretére. 
Hivatalosan 1960 táján született meg a marxista szociológia. Ettől kezdve 
jelennek meg idevonatkozó tudományos igényű publikációik, ekkor szer-
vezték az első szociológiai kutatócsoportokat és intézeteket a keleti tömb 
országaiban. 

Kiss Gábor nemrég megjelent könyve ezekről a munkákról, a marxista 
szociológiával kapcsolatos vitákról, problémákról, a kutatások fő irányai-
ról és tudományos jellegükről számol be. A negyvenegy éves szerző 

                                                           
134 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 5. számában. 
135 Fogarasi Béla: Tudomány és szocializmus, Budapest 1956, 86 1. 
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1956-ban hagyta el Magyarországot. Wilhelmshavenban, Kielben és 
Hamburgban szociológiát, politológiát és szlávisztikát tanult. Disszertáci-
óját „A forradalom előtti Oroszország orosz diákságának társadalompoli-
tikai szerepéről” írta. Hamburgban doktorált és itt lett 1962-ben a 
keleteurópai történelem tanszékén asszisztens. Később Dortmundba, majd 
a bochumi Ruhr–egyetemre került az elméleti szociológia előadójának. 
Oktatói tevékenysége közben bontakozott ki jelen könyvének témája, a 
keleteurópai szociológia helyzetének felmérése. Kiss Gábor ehhez kellő 
nyelvtudással, elméleti felkészültséggel, történelmi és politikai helyzetis-
merettel rendelkezik. 

A bevezető részben a marxista szociológia elméleti hátterét, helyeseb-
ben ideológiai előfeltevéseit ábrázolja. A kiindulás sajátos módon nem a 
konkrétum, hanem az általános érvényűnek feltételezett törvény, egyete-
mes megállapítás. Mint tudjuk, a dialektikus materializmus alaptétele a 
világ anyagi egységére és az ellentmondásokból kipattanó szüntelen moz-
gásra vonatkozik. Eljárása deduktív jellegű, vagyis ezekből az alaptéte-
lekből levezeti, hogy a társadalmat is (anyagi alapú) ellentmondások jár-
ják át, melyek állandó szociális mozgáshoz, változáshoz vezetnek. A tör-
ténelmi materializmus feladata az általános filozófiai megállapítások rész-
letezése a társadalomban, az anyag és anyagszerűség, ellentmondás és 
változás speciálisan társadalmi értelmének leírása és elemzése. 

Ennek megfelelően a szerző két szakaszban tárgyalja a történelmi ma-
terializmus elméletét: az egyikben a társadalmi viszonyok anyagi jellegé-
nek problémájával, a másikban a marxista osztály-, illetőleg rétegeződési 
elmélettel foglalkozik. Itt már nem csupán Marx, Engels és Lenin írásait 
veszi tekintetbe, hanem egyre sűrűbben a szovjet, keletnémet, lengyel, 
magyar és a többi népi demokrácia szociológusainak interpretációit is. Ily 
módon kiszélesedik, részleteződik az alaptételek értelme. Az olvasó pl. 
nemcsak arról értesül, hogy a marxizmus az anyagi tényezőknek juttatja a 
prioritást, hanem arról is, hogy az „anyagi tényezőt” testnek, testi erőnek, 
érdeknek vagy minek kell értenünk és hogyan kell elképzelnünk hatását 
az emberi cselekvésre. Hasonlóképp az osztályelmélettel kapcsolatban a 
társadalmi osztály fogalmán és kritériumain kívül a mai marxista szerzők 
felfogásából is bemutat néhány jellegzetesei, megismertet a szocialista 
társadalom rétegeződési modelljeivel. A marxista szociológia szerint ui. a 
Szovjetunióban és a népi demokráciákban nincsenek osztályok, hanem 
csak rétegek vannak, mint amilyen a munkásság, parasztság és értelmiség. 

Mivel ezek a kérdések átvezetnek a konkrét szociológiai kutatásokhoz, 
a szerző egy rövid fejezetben – korántsem a teljesség igényével – tárgyal-
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ja a marxista szociológia keletkezéstörténetét. A filozófia és a tudomá-
nyok szerkezeti rendje ui. csak a marxista tankönyvekben és Kiss Gábor 
didaktikai szempontok szerint felépített ábrázolásában harmonikus, de 
nem a tényleges marxista tudományfejlődésben. Mint a bevezetőben emlí-
tettem, hosszú ideig károsnak és fölöslegesnek minősítették a szociológi-
át, majd pedig a hatvanas évek elején, mikor előléphetett a konkrét kuta-
tás igénye, megfordult a helyzet és egyszeriben a történelmi materializ-
must fenyegette a veszély, hogy üres általánosságnak, filozófiai cikornyá-
nak fogják fel, mely megelőzte a kutatást, a részletek ismerete nélkül az 
egészről tett kijelentéseket. A marxista szociológia a dogmatikus és revi-
zionista álláspont kompromisszumos egybehajlításának köszönheti létét. 
(123.) 

A könyv legkisebb részében találjuk a voltaképpeni témát, a konkrét 
szociológiai kutatások ismertetését. Ezért az aránytalanságért azonban 
nem annyira a szerző, hanem a marxista szociológia felelős. Részben 
azért, mert ez a tudomány viszonylag fiatal, 10–12 éve művelik a kom-
munista országokban, irodalma nem túl bőséges; részben pedig az elméle-
ti hierarchia és az ebből származó feszültségek a szociológusokat mindun-
talan visszaparancsolják az elvontságokba, a filozófiai előzményekhez. 
Nem csodálható tehát, ha az áttekintésben a nagyobb rész az elméleti és 
módszertani kérdéseknek jut. Kérdés persze, hogy indokolt-e a majd 270 
oldalas szövegrészből mindössze 45 oldalt szentelni a konkrét szociológi-
ai kutatásoknak. Épp a téma gerince válik vázlatossá, hézagossá. Az a 
benyomása az olvasónak, hogy önkényesen kiragadott példákat kap, nem 
pedig rendszeres számbavételt. Csak egyetlen kérdőívet mutat be a szer-
ző, néhány kiragadott statisztikát és egyetlen kutatási területet választ ki 
részletezésre: a társadalom rétegeződésére vonatkozó vizsgálatokat. Ez 
utóbbinak a sok táblázat és számadat ellenére az a nagy hiányossága, 
hogy a szerző sok helyen mellőzi az összehasonlításokat, a nyugati orszá-
gok adatait. Ily módon – feltételezve az adatok megbízhatóságát – csak a 
kommunista államok belső fejlődését dokumentálja, de hogy ez nemzet-
közi méretekben tekintve gyors előrehaladásnak minősíthető-e, hogy pl. 
az analfabetizmus – mondjuk 1950-ben – hol volt nagyobb, a Szovjetuni-
óban, Kínában vagy Magyarországon, vagy hogy pl. a csaknem 44 ezer 
vezető szovjet orvos sok-e vagy kevés, aligha tudja megállapítani a nem 
szakmabeli olvasó. (192., 197.) 

A szerző kedvenc területe egy inkább politikai–ideológiai, mint tudo-
mányos kérdés, az ún. szocialista és az ún. kapitalista rendszer közeledé-
sének problémája, vagyis marxista szóhasználat szerint: a 
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konvergenciaelmélet. Ennek polgári kritikusai (Brzezinski, Huntington), 
tagadják a mai rendszerek hasonulásának lehetőségét, mások viszont 
ténynek fogadják el a közös technikai és tudományos fejlődést, mely vé-
gül kiegyenlítődéshez vezet a magángazdálkodáson alapuló társadalmi 
viszonyok jegyében. A szocialista konvergenciaelmélet ezzel szemben azt 
vallja, hogy a hasonulás folyamatának végkifejlete egyenlő a kommunista 
világforradalom győzelmével. Kiss Gábor ezt a változatot dogmatikusnak 
nevezi és úgy véli, hogy ezenkívül van még egy „dialektikus 
konvergenciaelmélet” is. Eszerint „a demokratikus jogállami ellenőrzéssel 
megfékezett tulajdonviszonyok” (ami egyenlő a demokratikus szocializ-
mussal) világot átfogó integrációt hoznak létre. (202.) „Ha a szocializmus 
intencióját helyesen értjük – írja – a társadalmi károsság miatt utasítják el 
a termelőeszközök birtoklását. Ennek azonban nem kell azt jelentenie, 
hogy a megfékezett tulajdonviszonyokat... elvi okokból vissza kell utasí-
tani.” (231.) Kiss Gábor szerint épp a közérdek követeli, hogy legyen ma-
gántulajdon, hiszen ennek globális elutasítása gazdasági zavarokat, káro-
kat okoz. Ezért azt javasolja, hogy keressünk „középmegoldást” a társa-
dalmi érdekeket sértő, elhatalmasodott és nyerészkedő tulajdonviszonyok 
és a társadalmi érdekkel szintén ellenkező principiális tulajdonellenesség 
között. Ezt a középutat annál is inkább meg kellene találni, mert hiszen a 
közösséget nemcsak a tulajdonnal lehet megkárosítani, hanem más módo-
kon is, elsősorban a pozíciók helyzetadta előnyeinek kihasználásával, 
saját zsebre való dolgozással. Nyugaton az új baloldal, Keleten a 
reformkommunisták teremtik meg (tekintélyellenes magatartással, a de-
mokratizálás követelésével) a közeledés lehetőségét, s a tényekkel számo-
ló szociológia mindkét rendszerben kénytelen szembeszegülni a doktrinér 
apologétákkal. A könyv befejezésül megállapítja, hogy a „marxizmus 
mint szociológia” csak akkor tudja humanizálni a világot, ha összefogja a 
történelmi fejlődés pozitív elemeit. „Az általános fejlődés pozitív mozza-
natainak tekinthetők az egyéni szabadságjogok – Nyugat demokratikus–
jogállami feltételeivel – és az egyenlőség materializálása Kelet szocializ-
musának elvei szerint.” (266.) 

Kiss Gábor alaposan megnehezíti a kritikus dolgát. Rögtön az előszó-
ban felvértezi magát a bal- és jobbszélről várható támadások ellen. Felso-
rolja, hogy a két ideológiai–politikai véglet milyen érvekkel fogja meg-
támadni könyvét, önvédelemnek szánt eljárásával eleve minősíti, sőt 
diszkreditálja a bírálatokat: ha ezt mondod, jobboldali vagy, ha azt mon-
dod, a baloldalhoz tartozol. Ennek alapján úgy látszik, hogy a szerzővel 
csak egyetérteni lehet, mert aki lényeges kérdésekben ellenkezik, az sze-
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rinte vagy a szélsőjobbhoz vagy a szélsőbalhoz tartozik, illetőleg közele-
dik. A középút ő, egyedül ő. 

Ennek a dogmatikus középnek az a törekvése, hogy fenntartások nél-
kül belehelyezkedjék az elméleti előfeltevésekkel dolgozó marxista gon-
dolkodásmódba, vagyis a problémákat – méltányos módon – belülről 
akarja látni, nem pedig egy külső, tudományos illetőleg ideológiai pozíci-
óból. Hogy azonban az immanens módszer is veszélyeket rejthet, egyol-
dalúságba sodorhat, ebből a könyvből is kiolvasható. A polgári szocioló-
gia marxizmus–értelmezését melléfogásnak tünteti fel, melyet ki kell iga-
zítani, esetleg rendre kell utasítani. (Pl. 19, 20, 21, 46, 54, 61, 99, 145, 
164, 218, 226 stb.) Viszont a marxizmus kritikáját a polgári szociológiá-
ról igyekszik híven visszaadni, ezt a szerző műve programjának tekinti. 
(13.) A nem–marxista tudományosság marxista megítélése természetesen 
igen tanulságos, jellemző és mindenképp hozzátartozik a marxista szocio-
lógiai gondolkodás bemutatásához. Ám, ezeket a véleményeket minde-
nestől helybenhagyni, a bírált szerzőktől nem idézni, egyensúlytalan és 
nem egészen méltányos. A könyv ily módon a nyugati szociológusok fel-
fogásával marxista interpretációk révén ismerteti meg az olvasót. König, 
Homans (36–37.), Pearson (53.), Dahrendorf (67.) egyes nézeteinek jel-
lemzését és bírálatát átengedi E. Hahn keletnémet szociológusnak. 

A szerző fő témája, a konvergenciaelmélet, láthatólag szintén ideológi-
ai eljárásokat követel. Szerintem, a rendszerek közeledésének vagy távo-
lodásának jelensége tudományosan nem megfogható probléma. Talán 
azért, mert a rendszerek nem úgy viszonylanak egymáshoz, mint a boly-
gók, melyek távolsága számadatokkal kifejezhető; természetük meg nem 
olyan, mint a biológiai rendszereké, az élő szervezeteké, melyek fejlődése 
egységesnek mondható. „Nyugat” és „Kelet” sokszorosan összetett világ, 
elemek és erők halmaza, melyben bizonyára állandóan vannak összébb 
hajló és vannak távolodó részek. Ez teszi lehetővé, hogy meggyőződé-
sünknek és szándékunknak megfelelően azokat a mozzanatokat emeljük 
ki és nagyítsuk fel, amelyek a divergenciát illetőleg a konvergenciát lát-
szanak igazolni. Ha a szerzővel divergenciaelméletnek nevezzük az elvi 
ellentétek megmaradására való hivatkozást, de konvergenciaelméletnek a 
világforradalom eszméjét, azt a törekvést, mely a másik rendszer teljes 
legyőzésére irányul, s ha csak a nemzeti egyesülés jelenségeit látjuk, de az 
ellentétes erőket, nyugtalanságokat, a mérges gócokat – beleértve pl. 
Csehszlovákia szovjet „integrálásának” folyamatát – meg sem említjük 
vagy bagatellizáljuk, akkor persze hogy úgy fog konvergálni a világ, 
ahogy akarjuk. 
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S ez az: ahogy akarjuk, ahogy szeretnénk! 
Észrevételünk két fontos tanulságot tartalmaz. Az egyik, hogy a rend-

szerek közeledésére illetőleg távolodására vonatkozó megállapítások tu-
dományos értékéhez alapos kétség fér. A másik tanulság talán még fonto-
sabb: Mondjuk bár fennhangon, hogy mi is a rendszerek közeledését, az 
ellentétek megszűnését akarjuk, a döntő kérdés, hogy vajon ezt akarják-e 
a hatalmasok, a rendszerek vezetői. Konvergáljanak bár a tudományok, a 
művészetek és irodalom, álljon egy szinten a kutatás és technika, gondol-
kozzék sok kérdésben hasonló módon az amerikai és orosz lakosság, s 
dolgozzuk ki bár a találkozás szociológiai és gazdasági előfeltételeit, mint 
a szerző tette, mindez kibicsaklik, homokba vagy tragédiába fúl, ha a leg-
felsőbb döntés úgy akarja. Azt persze remélhetjük, hogy nem így akarja 
majd, ez azonban mitsem változtat a folyamatok hipotétikus, mert akarat-
tól függő jellegén. Különben is mi a biztosíték arra, hogy a hasonló vagy 
csaknem azonos alkatú országok és hatalmak a szociális és gazdasági 
konvergencia ellenére nem távolodnak el egymástól, nem robbantanak ki 
háborút hatalmi okokból? 

Érdekes problémák ezek, izgalmas vitatémák. Mégsem ezeket az ideo-
lógiába átsikló fejtegetéseket várja az olvasó egy könyvtől, melynek al-
címe a kelet–európai marxista társadalomtudományok elméletének és 
gyakorlatának áttekintését ígéri. 

Sajnos, a szerző – mint a tartalmi ismertetésben már megjegyeztük –, 
csupán példa- és idézettárnak használja a keleteurópai kommunista orszá-
gok szociológiai irodalmát. Annak bemutatása elmarad, hogy a népi de-
mokráciák szerzői miként viszonylanak a szovjet publikációkhoz, hogy 
megállapítható-e egyes problémák felmerülési sorrendje, van-e a szovjet 
tudománynak vezérszerepe, és milyen lépésekben történt a marxista szo-
ciológia létrehívása, milyen közegellenállásba ütközött (ha ütközött) 
egyes országokban. 

Más szóval a szisztématikus ábrázoláson kívül szükség lett volna a té-
ma regionális és történelmi ismertetésére. Éspedig korántsem terjedelmi 
okokból, nem csupán a teljesség szempontja miatt, hanem mert a bolgár, a 
magyar, lengyel, szovjet stb. tudományfejlődési sajátosságok konkrétumai 
módosítanák az elméletről készített meglehetősen sima képet. Ha pl. te-
kintetbe vesszük a dialektikus ellentmondással (kapcsolatos kelet–német, 
csehszlovák és magyar vitákat, melyek során olyan vélemények is el-
hangzottak, hogy sem a valóságban, sem a gondolkodásban nem lehetsé-
ges ellentmondás (G. Klaus) és ezért problematikus a dialektikus logika is 
(Sándor P.); ha azt látjuk, hogy nem a szovjet tudósok mondták ki elsőnek 
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a szociológiai kutatások szükségességét, hiszen Magyarországon már 
1956-ban megpróbálták rehabilitálni a szociológiát; ha tudjuk, hogy a 
marxisták egyes szociológiai problémákat nem Marx szellemében, hanem 
ellenére oldottak meg; ha idéznénk Molnár Erik (és a lengyel, csehszlo-
vák, román Molnár Erikek) véleményét, mely szerint a szociológia és a 
marxista elméletek viszonya terén egy ideig „meglehetősen zavaros hely-
zet” uralkodott, akkor – anélkül, hogy külső, rendszeridegen szemponto-
kat erőltetnénk a marxizmusra – nem fogjuk tükörfényes problémátlan-
ságban látni a marxizmus szociológiáját, a kutatások helyzetét, filozófiai 
hátterét, és az is jobban kibontakoznék a konkretizálás révén, hogy a 
rendszerek egymáshoz való viszonyában, a konvergencia vagy divergen-
cia folyamatában, meg a marxista ideológiafejlődésben a szerző által fel-
sorolt tényezőkön kívül mily nagy szerepe van az akaratnak, a hatalom 
szavának. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Örkény István novellái136 
Örkény István: Időrendben, Magvető Kiadó, Budapest 1971, 652 lap 
 
„Az írónak az a mindene, amit ír. Az az ő kincse, sorsa, becsülete, bé-
lyeggyűjteménye, gyümölcse, családi háza. így aztán, ha hozzáfog össze-
szedni legjava írásait, mint én most, e novelláimat, valójában leltárt csinál 
élete összes szerzeményeiről. Egy ilyen válogatás fölér egy önéletrajzzal, 
méghozzá olyan önéletrajzzal, melyben se letagadni, se elkenni, se szépí-
teni nem lehet dolgokat. A rendőrségi hírekben így mondják: A bűnös 
töredelmes vallomást tett. De vajon miről vallok én, vagy pontosabban: ez 
a novelláskötet? Azt hiszem, az írói lét tulajdonképpen szerzetesi lét. Ne-
kem legalábbis mindig a cellamagány és a magamrakoncentrálás volt az 
ideálom. Sajnos, sohasem úgy éltem, ahogy szerettem volna. Állandóan 
mással voltam elfoglalva: utazásokkal, szerelmekkel, forradalmakkal, 
háborúbamenéssel, háborúból hazajövéssel, vagyis, ahelyett, hogy végig-
jártam volna az életemet, minduntalan új életet kezdtem, és aztán leültem, 
és megírtam ezeket az újrakezdéseket. Ettől ez a novellaválogatás sokat 
szenvedett. Nem lett egyenletes, nem fölívelő, nem tükrözi folyamatos 
fejlődésemet. Sőt! Elcsodálkoztam, amikor kézbevettem kezdő koromból 
megmaradt novelláimat. Amit már akkor – harminc évvel ezelőtt – elég 
jól tudtam, azt húsz évvel később mintha elfelejtettem volna, s csak na-
gyon lassan, roppant fáradságosan tanultam meg újra. Hogy ez nem min-
dig saját jószántamból, hanem külső szorításra történt, nem számit enyhí-
tő körülménynek. Az írói felelősség egyszemélyes, és senki emberfiára át 
nem hárítható. De talán nem is baj, ha ez a kötet – mint életem is – az 
összes szorítások és föllélegzések, elbukások és új nekifutások mozgal-
mas diagrammáját követi. Mindnyájunk második hazája az idő. Engem a 
XX. század száműzött a cellamagányból: alighanem azért, hogy így hí-
vebben követhessem e kor változékony és csillapíthatatlan lázgörbéjét,” – 
írja a nemrég hatvanadik születésnapját ünneplő Örkény István annak a 
hat és fél száz oldalas elbeszélésgyűjteményének az élére, mely részint 
születésnapi ajándékul, részint mint a megtett írói út időrendben történő 
felmérésének eredményeképpen a budapesti Magvető Kiadónál megje-
lent. 

                                                           
136 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 5. számában. 
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E tömör önelemző írás elöljáróban csak annyiban szorul kiegészítésre, 
hogy olyan írótól származik, aki a kortársi magyar irodalom kiemelkedő 
képviselője. Ennek az állításnak a súlyán az sem változtat, hogy Örkény 
István prózája realista próza, írói kifejezésmódja hagyományosabbnak 
látszik a legavantgardabb stílustörekvéseknél, mert a realizmus jelzője 
nála nem szűk beskatulyázás, hanem egy olyan rugalmas írói szemlélet 
megközelítő meghatározását szolgálja, amelyen belül a korszerűségtől 
soha el nem zárkózó igény, a más stílusirányzatokat is átértékelő és 
birtokbavevő készség ereje munkál. Talán ebből is adódhatott a sok félre-
hallás, amely írásait hol szürrealistának, hol expresszionistának bélyegez-
te, holott Örkény alaptermészete ifjúkori írásaitól az egyperces novellákig 
az élet minél realistább birtokbavétele, amelybe a tudatalatti inspirációja, 
s a valóság szimbólumrendszerekké átalakuló teljessége is belefér. Meg-
nyugtató érzés novelláinak tanulmányozása közben e kétféle képességet 
sejtető, de valójában a valóság egységes látására törekvő extrovertált és 
introvertrált és figyelmét felfedezni, és nyomon követni azt a következe-
tességét, amelynek eredményeképpen látásmódban és szándékban az ifjú-
kori és legújabbkori írásai összerímelnek. Befelé és kifelé néző tekintete 
korán felfedezte a maga horizontjait, s ezekhez később sem lett hűtlen. 
Ennek alátámasztására elegendő, ha egybevetjük az Állatmese és A tizen-
három ifjúkori elbeszéléseit, két egyperces novellájával, a Klimax-al és a 
Magunk megvalósításának néhány változata-val. 

A tizenháromban, ebben a korai írásában több századdal visszahelyezi 
elbeszélésének színhelyét. Komáromban kivégzésre készülnek. Tizenkét 
bűnösnek kéne lecsapni a fejét, de a bakó éppen a legrosszabbkor megbe-
tegszik, a szomszéd megyéből kell helyettest keríteni, aki az ítéletet vég-
rehajtja. A bakó megérkezik, hozzá is látna munkájához, de előbb leszá-
molja az elítélteket, s kiderül, hogy eggyel többen vannak, mint amennyi-
ben kialkudtak. Bizonyos Mikó, Üvegpusztáról szökött jobbágy tévedés-
ből került ide, voltaképp ötven botütés meg négy aranypénz bírság járt 
volna neki. Ennél fogva a hóhérsegéd ülepen rúgja és ráförmed, hogy 
kotródjon a fenébe. Az ítélet végrehajtása eközben kezdetét veszi: „Mikó 
elsomfordált és oldalvást megállt. Nézte a bakót, mily gyorsan, biztosan 
és ütemesen dolgozik, isten áldotta keze van neki. Mikor Fodor volt so-
ron, közelebb lopózott és figyelt. Egy kicsit szégyellte, hogy elkergették, 
egy kicsit bánta is. Úgy érezte, hozzájuk tartozik, hetek óta ült velük a 
fogdában, velük szenvedett ott és velük aszalódott a napon is. Mi várt rá? 
Ötven bot, a bírságpénz, úrdolga, tized, kilenced. Örömtelen napok után 
küszködés és nyomorúság után megdöglik egy napon így is, úgy is. És ez 
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a Sztracsek jól végzi a dolgát. Most Stehammer volt soron, a kilencedik, a 
tizedik a vöröshajú tót, tizenegyedik Pintér, s az utolsó Gál. Odalépett a 
nyomába. A hóhér keze csak járt, mint a cséphadaró, nem gyanakodott és 
nem gyanakodtak a nézők se, a sűrű csürhe odaát, de az urak látták, és 
kedvtelve mosolyogtak a bajuszuk alatt. Talán még Mikó is mosolygott, 
látván az urak ravaszságát, ahogy most kibabráltak a bakóval. Nézd a 
marhát – gondolta – még lépremegy. És szívből örült, hogy ilyen olcsón 
szabadul.” 

Az extrovertális figyelem finom költeménye, egyben egy kor szocio-
gráfiája is, akárcsak a több évtizeddel később született egyperces novella, 
a Klimax: „A házmester vette észre a gázszagot. Betörte az ajtót. A bú-
csúlevél a konyha kőpadlóján hevert, rajta egy kis kerámia hamutartó, 
benne az utolsó cigaretta csutkája. Ma van az ötvenegyedik születésna-
pom – olvasta a házmester. – A házban nem szeret senki. A KIK nem 
hajlandó rendbehozni a plafont, mely beázik. Meg akarok halni. özv. Ber-
ger Mihályné – a cigarettacsutka rúzsos volt.” 

Mindkét írás mintha csak külső megfigyelésekből gyűjtené mondani-
valójához az anyagot. De a kiválasztás és a sorrendberakás harmóniája 
arról árulkodik, hogy Örkény ezzel párhuzamosan a befelénézés mélysé-
geivel is megismerkedett már és ott gyűjtött tapasztalataira épül a valóság 
külső felületén való pontos eligazodás. Próbáljuk meg most figyelmének 
e másik minőségét megragadni. Ifjúkori állatmeséjében ez az introvertális 
figyelem úgy van jelen, hogy a szándékok, küldetések és lehetőségek 
szimbólumrendszere egy dióban lakó kukaccsaláddá perszonifikálódik, 
későbbi írásaiban, a Magunk megvalósításának néhány változata-ban pe-
dig úgy, hogy egy szimbólumrendszer – küldetés, lehetőség, pálya – egy 
másik szimbólumrendszerré: – a homokórában lévő homokká változik, 
amelyen belül a homok az időtlenséget, a homokóra az idő múlását jelké-
pezi. A szándék és látásmód egybecsengése ismét szembeszökő, legföl-
jebb azt állapíthatjuk meg, hogy a későbbi írás megfogalmazási szintje 
magasabb rendű. Legokosabb, ha mindkét írásból megfigyelünk egy–egy 
részletet. A veszekedő kukaccsalád világa egy dió. Ezt töri be egy külső 
hatalom. Az állatmese ezekkel a sorokkal végződik: „A boltozat megrop-
pant fölöttük, a dióba fény és friss fuvallat hatolt. Egy pillanatra elfogta 
őket a rémület, de Szú csakhamar erőt vett magán: – Szabadság – kiáltotta 
– szabadság, forradalom! Szó csak lelkesedésében bírt vele lépést tartani, 
egész teste reszketett a felindulástól. Csak Virginia, a Kukacok anyja ma-
radt néma, a harántfalba kapaszkodott és imádkozott, mert ő már tudta, 
mit jelent az, ha beomlik a boltozat. A fiúk nem törődtek vele. – Rajta, itt 
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az idő, indulás! – így kiabáltak és kikászálódtak a dióból. Szú jobbra kú-
szott, Szó meg balra, a szabadság, a halál és a tányér pereme felé.” 

A másik elbeszélésben e diónyi világ időnagyságúvá nő. Ezen belül 
pereg alá a homok, első hallásra a homokórává álcázott időben, az előbbi-
nél nem is sokkal nagyobb térben, de annál erősebben kihallható nosztal-
giával: „S most megint be vagyok akadva a szorulatba. Innen üzenem 
mindazoknak, akik vártak tőlem valamit, hogy bár szeretteimtől csupa 
rossz tanácsot kaptam, végeredményben csak én vagyok a hibás, amiért 
ezt a szürke, de biztos életpályát választottam. Pedig, ha merek kockáz-
tatni, akkor egy kis szerencsével, és minden protekció nélkül, mert ismer-
tem a mérnököt, aki a világ legnagyobb óceánjáróját tervezte, többre is 
vihettem volna, hiszen ha a hetvenezer tonnás Queen Mary helyett törté-
netesen én jutok eszébe, akkor most nem a hasamat lennék kénytelen be-
húzni, hogy átjussak ezen az istenverte szűkületen, hanem toronymagas 
hullámokat meglovagolva, széllel, viharral dacolva, büszkén szelném a 
tengereket. Bocsánat. Sikerült. Átpréselődtem. Lepergek.” 

Egy életműnyi elbeszélés részletes áttekintésére ilyen szűk keretben 
természetesen nem vállalkozhatom. Eddig csupán a nyitány és a finálé 
egy alkotói alaptermészetet felvillantó és megőrző összevetéséig jutot-
tunk. A többi hat ciklus ilyen irányú vizsgálata hasonló eredményekkel 
járna. Amely arról is tanúskodik, hogy Örkény egyenletes író. Ami ko-
rántsem azt jelenti, hogy valamennyi ciklus egyenrangú, még azt sem, 
hogy megtorpanásokra itt–ott ne bukkannánk, különösen az ötvenes évek 
táján. Hanem azt, hogy ezek a megtorpanások nála hamar feloldódnak, s 
már meghódított csúcsokról a visszacsúszások pillanatában sem feledke-
zik meg, s hamarosan újult erővel indul felfelé. Ebben az alpesi túrában 
talán egyik hősének szellemes megállapítása is segíti. – A Jeruzsálem 
hercegnőjében hangzik el ez a tanulságos igazság: Tehetségesnek lenni, 
rendhagyó ige. Csak jelen és jövőideje van. Vagyis, a tehetség csak állan-
dó bizonyítással őrizhető meg. Örkény él ezzel a biztatással, a kezdeti 
energia nem vész el, átsugározza az egész kötetet. 

Háborús novellái nemcsak a szemtanú vallomása, hanem a történelem 
dualizmusát jó látó íróé is. A támadók és megtámadottak, harcolók és 
meghurcoltak nem kiosztott szerepeket, hanem valóságos életüket élik. A 
háború inspirációs anyaga így szinte kiapadhatatlannak látszik, mert nem-
csak addig van jelen, ameddig tart, hanem amíg sebeket kapó és sebeket 
osztó az emlékezet. A borzalom halottak számával ritkán szorozható. 
Csak az egyéni élmény magaslatán meggyőző. Örkény háborúja ilyen, 
akkor is amikor a résztvevők, és akkor is, amikor a visszaemlékezők 
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mondják el élményeiket. Én, az időrendben talán legmegrázóbb írását, a 
Fohászt is idesorolnám, bár ez nem a második világháborúból, hanem az 
ötvenhatos eseményekből meríti anyagát. A novella azzal kezdődik, hogy 
a nyomozóhatóság egy elszenesedett tetem személyazonosságát akarja 
megállapítani. Az előzetes vizsgálatok jó mederben haladnak, már csak a 
kiértesített szülőknek kellene a jegyzőkönyvet aláírni. Az anya azonban 
nem hajlandó saját fiára ismerni. Kitart vallomása mellett, hogy a fiú biz-
tosan nyugatra szökött, valószínűleg Amerikában él, már autója is van, 
ezért nem ad hírt magáról. Az apa azonban bizonyosságot akar, felhívja a 
fia fogorvosát, aztán szétfeszítik a tetem álkapcsát, megcsillan az áruló 
aranykorona, semmi kétség, az ő fiukról van szó. Ezután barátjuk lakására 
mennek, meghallgatják a Mozart–requiemet, a halottról már nem is esik 
több szó, inkább a házigazda új autójáról beszélgetnek, amelyet az apa is 
kipróbál. A novella ezzel az írói bravúrral végződik: „Idáig én ültem elöl. 
Most Miklós foglalta el a helyemet, forgatta a kormányt, nyomogatta a 
gombokat, mint egy gyerek. Sanyi buzgón magyarázott. – Az első sebes-
ség a legnagyobb áttétel. Majd otthon lerajzolom. – A visszapillantó tü-
körben épp Miklósra láttam. Szemüvege nagyot villant. Megint tanult 
valamit – Jobban vagy? – kérdezte. Mi is veszünk autót, Miklóska? – kér-
deztem. – Mi jut eszedbe – mondta – hol van nekünk annyi pénzünk? – 
Helyet cseréltünk. Közben mégegyszer égő arccal megszólaltatta a dudát. 

Elindultunk. Tedd, hogy kapjon egy Goldoni–fordítást. Tedd, hogy a 
színészek jól játsszanak. Tedd, hogy sikere legyen. Pénze, autója, ö akkor 
is tisztességes lesz. ö a legtisztább ember, akit ismerek. Tedd, hogy ne 
kelljen újra sírnom. Tedd, hogy Miklóska ne nézzen hátra, még egy per-
cig ne.” 

Különbontva a mondatokat érzelgő asszonyi kitörés, de így együtt, s 
ennek a novellának utolsó sóhajaképpen csodálatos fohász, a legszebbek 
egyike, amit az elmúlt évek irodalmában olvastam. 

A Fohászhoz hasonló remeklés a Honvéd kórház is. Az őrnagy meg-
tudja az ezredes főorvostól, hogy felesége, akit nemrégen operáltak, 
menthetetlen. Rákja van, visszavarrták. De ugyanúgy kell vele bánni, 
mint máskor, mert mihelyt észreveszik a gyöngédséget, gyanút fognak a 
betegek. Aztán kezet fognak egymással, az ezredest beteghez hívják, de 
elmenőben még az őrnagy feleségének szobája előtt megáll: „Odabentről 
vad veszekedés hallatszott. Rögtön megismerte az őrnagy hangját. Odain-
tett egy ápolónőt. – Hívja csak ki az őrnagy urat, Fábernikné. – Az ápoló-
nő benyitott. Az őrnagy hangja kicsapódott a folyosóra. – Te ronda hiszté-
rika! – üvöltötte, mit nyavalyogsz itt nekem? – Aztán csönd lett. Aztán 
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kijött az ápolónő. Aztán kijött az őrnagy feltűnően vörös, eltorzult arccal. 
Megállt az ezredes orvos előtt, katonásan, mint az előbb. – Maga disznó! 
– förmedt rá az ezredorvos. Hogy beszél azzal a szerencsétlennel? – 
Ahogy máskor – mondta megriadva az őrnagy. – ön parancsolta, hogy ezt 
muszáj csinálni. – Az ezredes orvos rámeredt. Még nagyon kikívánkozott 
volna belőle valami, de ebben a pillanatban vette csak észre, hogy az őr-
nagy sír. Az üvegfényű babaszemekből lassan buggyantak elő a könnyek, 
az óriási test remegett és rázkódott, mint ha felrobbant volna benne vala-
mi. – Ja úgy – mondta az ezredes orvos –, akkor bocsánatot kérek. – Sap-
kájához emelte kezét és gyorsan távozott a folyosón.” 

Ezek, és az ezekhez hasonló novellák arról is meggyőznek, hogy igen 
felületesen mérlegelnek, akik Örkény kisepikájának csúcsait egyedül az 
egyperces novellákban keresik. Kétségtelenül itt is akadnak kiemelkedő 
darabok, de Örkény írásművészetének igazi jelentőségét az időrendben 
összegyűjtött novellák teljessége tükrözi, a háborús évek novellái, a hat-
vanas éveké, s még az olyan elbeszélések is, amelyeket a Hódolat Kafká-
nak című ciklusban gyűjtött össze. Ez utóbbiak arra is jó példák, hogyan 
hódíthatók meg más alkotói módszerek, s hogyan válhatnak egy jelentős 
író sajátjaivá olyan meggyőzően, hogy még köszönetét is lehet mondani 
értük. 
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KOVÁCS IMRE 
Mikes Margit versei137 

Mikes Margit: Üvegpohár, C, W. Beane Printers, Cambridge, Mass. 1971, 
203 lap 
 
Egy érzékeny, élményekben és emlékekben gazdag élet költői termését 
gyűjtötte kötetbe a New Yorkban élő Mikes Margit. Üvegpohár című 
verseskötetének megjelenése egybe esik a Women’s Lib., a női felszaba-
dulási mozgalom kivirágzásával, amit azért kell megjegyezni, mert a 
gyengébb nem egyenlőségi törekvéseinek korai képviselője volt. Mikes 
Margit első verseskötete Budapesten jelent meg 1938-ban, a címe kihívás, 
állásfoglalás, program volt: Költő a konyhán. Fellázadt a háztartási munka 
ellen. Az ódivatú felfogás a nő helyét a konyhában jelölte ki, ő viszont a 
főzést, sütést, bevásárlást, sorbanállást, a takarítást, mosást, mosogatást és 
súrolást lehangolónak, unalmasnak, megalázónak találta. „A kilincsek 
már tündökölnek, / az ablak is tisztán ragyog. / – írja Takarítás című ver-
sében. – Ezért loptam el egy napot / az életemből.” 

Elkeseredettségébe azért derű is vegyül: 
Gyúrom a tésztát, nő, dagad, 
 jó friss szag száll belőle,  
belegyúrom a napot is,  
hogy csak úgy ragyog tőle. 

A háztartási munka zsarnoksága ellen és a női egyenjogúságért küzdő 
Mikes Margitra felfigyelt Babits Mihály, aki közvetlenül a halála előtt, 
amikor már beszélni nem tudott, a suttogását sem értették, papírra vetette 
gondolatait, kritikáját. A „Beszélgető Füzet” néven ismert gyűjteményt 
Basch Loránd, akinek a birtokában volt, a Magyar Nemzeti Múzeumnak 
adományozta. Mikes Margit beletekinthetett, Babits dicsérete, az elisme-
rés, a felfedezés örömmámora ujjongással töltötte el: érdemes írni, alkot-
ni, van értelme életének. Epikus sodrású, magával ragadó költeményben 
fejezte ki háláját és villantotta meg tehetségét: „Válasz Babits Mihálynak” 
című hosszú verse,, melyet 1967-ben írt, most megjelent gyűjteményes 
munkájának a nyitánya (a befejező részt az Új Látóhatár 1969. március 
elsején közölte). 

Mikes Margit nem modern költő – hagyományos verselő, klasszikusok 
hatása érződik rajta, de tiszta, mély lírája, zengő nyelve, emberiessége, 

                                                           
137 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 5. számában. 
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kifejezési pontossága és ereje az újabbkori magyar irodalom első vonalai-
ba emeli. Nemesveretű hazafiság hevíti át költészetét, Vörösmarty Mihály 
írt ilyen pátosszal, borongással, fájó emlékezéssel. Fejlődésében a kony-
hai lázongásból nemzeti magaslatokra emelkedett, a magyarság sorsát 
ihletéssel, művészi. tökéllyel énekli meg. Átlép korokat, a változások idő-
rendjét figyelmen kívül hagyja/ az anyag elrendezése sem következetes, 
de ahogy búsong az ősz közeledtén, örül a tavasznak, a madárfüttynek, a 
nyárnak, árva a télben és sír eltávozott leánya után, hangulati reflexióiban 
a háborúutáni Magyarország drámája érint meg bennünket. 

Megrázóan, plasztikusan jeleníti meg az ostromlott és elpusztított Bu-
dapestet: 

Lángban fröccsentek a hidak  
zuhanásuk előtt  
föl a magasba, azután  
a víz medrébe dőlt  
halott testükre a Duna  
hullámszemfedőt szőtt. 

Ablakából figyeli, ahogy az új Erzsébet–híd „puhán és álmodón / már 
lendül, ível a folyón,” és büszke megelégedettséggel üdvözli: 

... szép vagy te új híd,  
s te, szülőföldem Budapest,  
hazám lelke, vélem egy test,  
mely küzd, dolgozik szüntelen. 

Az 56-os forradalom leverése után visszavárja leányát, Zsuzsannát, aki 
a barátnőjéhez ment nyugatra és ottragadt. Miért nem jön már haza? He-
lyette levél érkezik: 

Apu, anyu, ne sírjatok! 
 én innen elmegyek. 
Amerikába indulunk ... 
... Isten veletek! 

Mennyire szeretné látni, hogyan vágyódik utána, ő maradt neki egye-
dül, hiszen a hazájában is mind hontalanabb. Végül elszánja magát férjé-
vel, Kemény László festőművésszel és 1968-ban kivándorolnak Ameri-
kába: „Hazát adtam cserébe lányomért,” – sikolt fel és mindjárt elfogja az 
emigránsok gyötrődése, a honvágy. Otthon a leánya után, Amerikában a 
hazája után vágyódik. Egy beszélgetésünk során mondotta, hogy „szinte 
górcsövi vizsgálat alá vesz minden rezdülést, mely hazájával kapcsola-
tos”. Otthon a „megszokott légkör, ismerős tájak, flóra és fauna, az anya-
nyelv zenéje, mint lelki hatások kondicionálják a költőt. Mikor kilép eb-
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ből a természetes burokból és új közegbe kerül, kivándorol, amikor nem-
csak tüdejének kell az új légköri nyomáshoz igazodnia, hanem egész lel-
kisége, idegzete, kedélye, új ritmusra kényszerül”. Ugyanakkor „óriási 
megkönnyebbülés, hogy nem kell állástfoglalnom semmilyen rendszer 
mellett; semmilyen esztétikai elvet nem kell magamévá tennem.” Ameri-
kában írt verseiből kibuggyan a honvágy, az aggodalom – látja-e 
mégegyszer hazáját? 

Óh keserédes Magyarországom,  
voltál örömem, lettél gyászom. 
Arcod idézem, az anyaföldet,  
mindig látom – és soha többet? 

Mikes Margit, ez a törékeny, kedves, szomorú arcú, őszhajú, 
nemestartású asszony, predesztinált volt a szerepére, intellektuális elhiva-
tottságára. Apja, Mikes Lajos, aki most száz éve született és akit csak a 
rejtélyes doktornak neveztek, önmagában intézmény volt. Írt, fordított, 
lexikont és angolnyelvtant szerkesztett, felfedezte és támogatta a fiatal 
tehetségeket: majd ötszáz kötet neki köszönhette megjelenését. Amikor 
1923 és 1929 között az Est–lapok irodalmi rovatát vezette, rotációs papí-
ron biztosított nyilvánosságot a költőknek. Mikes Margit kedvesen emlé-
kezik apjára: 

Verőfény, május fönn az égen  
s az apám égszínkék szemében. 
Kezében duzzadt aktatáska,  
sok ifjú költő vágya, álma  
alszik csöndben, megtömött mélyén,  
hogy a lap rotációs gépén  
felröppenjen a nagyvilágba. 

Mikes Margit nagy örökséggel jelentkezett, a névhez és a műveltség-
hez, melyet örökölt, mindvégig hű maradt. Azért lett költő, mert „tehetség 
és mondanivaló szólította”. Februárban volt 75 éves. 
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KIBÉDI VARGA ÁRON 
Szimbolizmus Magyarországon138 

André Karátson: Le symbolisme en Hongrie, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1969 
 
Az irodalomtörténetírás ma nem népszerű. Egy–két emberöltővel ezelőtt 
nagytudású vagy rutinos professzorok rendszerint vállalkoztak még arra, 
hogy megírjak egy vagy több kötetben egy nemzeti irodalom, egy műfaj 
vagy egy irányzat történetét. Ezeknek az alapos de unalmas, vagy érdekes 
de felületes szintézisnek az ideje lejárt: kevesebb önbizalommal, több 
habozással fordulunk a múlt fele, es mivel nem tudjuk, hogyan lehetne 
rekonstruálni azt, ami. mar nincs, a történelem helyett általában inkább 
ahhoz fordulunk, ami megmaradt a múltból: a műhöz. A stilisztika, a 
strukturalizmus a műveket vizsgálja és ezzel egyben elhanyagolja az iro-
dalomtörténetet. 

Pedig a történelem minden kor számára új kihívást, új feladatot jelent:; 
értelmet kell adni mindenkor, ránk vonatkozó, bennünk élő új értelmet a 
múltnak. Az irodalomtörténésznek akkor is van feladata, amikor a kor 
nem. kedvez neki. Csak azt nem szabad elfelejtenie, hogy a tudományban 
csak úgy lehet újat alkotni, ha nem elődeihez alkalmazkodik, ha nem a 
kitaposott utakon jár. Az irodalomtörténetírás sem követheti ma már a 
századvég, Taine vagy Lanson illusztris példáját és módszereit. 

Bizonyos fokig hálátlan, de nagy és fontos feladatra vállalkozott tehát 
Karátson Endre, amikor megírta a magyar szimbolizmus azaz a francia 
szimbolizmus magyarországi történetét, amelyik nagyjából egybeesik 
Ady fellépésével és a Nyugat első periódusával. Baudelaire és a francia 
századvég költői néhány évtizedes késéssel jutottak ugyan el Magyaror-
szágra, de Ady, Babits és kortársaik körében olyan morális és esztétikai 
forradalmat eredményeztek, amelyik a magyar költészet megújhodását 
jelentette. 

Ezeket a francia hatásokat, ezt a megújhodást kíséri végig Karátson 
Endre részletesen, alaposan és számos példával a kor legjelentősebb köl-
tőinél (Ady, Kosztolányi, Babits, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Szép Ernő). 
A függelék hasznos útmutatást nyújt a francia olvasónak a magyar vers 
sajátosságairól, a bevezető és a záró fejezetek pedig az irodalomtörténet 
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és a politikai történet összefüggéseire, ilymódon tehát egyben a szerző 
történetírói módszerére vetnek fényt. 

Hogy az irodalom mennyiben tekinthető a társadalom tükrének, ez a 
kérdés, számos makacs kísérlet ellenére, elméletileg még mindig tisztá-
zásra vár. A történész gyakorlatában azonban elkerülhetetlen az analógiák 
vagy okok és okozatok feltárása. Karátson Endre helyesen teszi, hogy 
felvázolja a magyar századvég politikai és gazdasági helyzetét, rámutat-
ván arra, hogy az ebből adódó szellemi klímában a nemzeti klasszicizmus 
irodalmi hagyományai krízisbe kellett, hogy jussanak. A kiegyezés utáni 
polgáriasodó világ nem éri be a nagy nemzeti feladatokat immár kissé 
hamis hangon éneklő költővel, az Én lírája, a l'art pourl’ art, a szimbo-
lizmus számára kedvező lett a talaj. Záró fejezeteiben ugyanakkor érdekes 
fejtegetéseket szentel Karátson Endre annak a kérdésnek, hogy 1918 után, 
amikor Kassák és a népi írók képviselik már az új útkeresést, miért hal el 
a szimbolizmus és miért válik a Nyugat forradalmisága klasszicizmussá. 

Történelem nincs, csak múlt van, és a múlt végtelen sok anyagából vá-
logatva alkotjuk meg történelmünket. Minden válogatás az eredeti és át-
tekinthetetlen, önmagában rendszerezhetetlen valóság leszűkítése; 
Karátson Endre nagy anyaggal, minimális leszűkítéssel dolgozik: a kor 
számára legfontosabb, legeredményesebb inspirációt, a francia szimbo-
lizmust választotta témának. 

Le symbolisme en Hongrie nemcsak a legalaposabb munka, ami eddig 
a magyar lírának erről a korszakáról nyugati nyelven megjelent, hanem a 
magyar irodalomtörténetírásnak is jelentős alkotása, amelyre a hazai kri-
tika is felfigyelt (Réz Pál, Rába György). Mi, Nyugaton élő magyarok, 
Karátson Endrét eddig elsősorban mint novellaírót ismertük; e könyve 
után, mely egyébként párizsi doktori értekezés, nagy érdeklődéssel várjuk 
további kritikai és irodalomtörténeti munkáit. 

 
 



 

559 

ZSIGMOND ENDRE  
Kilencven névjegy139 

Utunk Évkönyv 72, Kolozsvár 1972, 351 lap 
 
A kolozsvári „Utunk”, a romániai magyarságnak ez a legrégibb és legel-
terjedtebb irodalmi lapja öt évvel ezelőtt, dicséretes ötlettel, felelevenített 
egy régi hagyományt: az évkönyvkiadást. A korábbi négy kötet a hagyo-
mányos kalendárium–részen túl, jórészt szépirodalmi jellegű volt: versek, 
novellák és karcolatok adták tartalmának nagyobbik részét. Az idei év-
könyv mellőzi a szépirodalmat, merőben más jellegű: szinte azt mondhat-
nám, a mai erdélyi magyar élet kislexikona. Aki rövid, olvasmányos, de 
szakszerű áttekintést keres a romániai magyarok mai életéről, annak alig-
ha tudnék ennél jobb kiadványt ajánlani! 

Majdnem 350 oldalon, több mint 90 rövid cikk ad ízelítőt Erdély ma-
gyar életéből. Az udvarhelyi kézilabdás lányok mellett itt van a temesvári 
neutrinófizikus és a kolozsvári irodalomtörténész; megszólal a női 
futóbajnoknő, a moldvai csángó nyelvjárások kutatója, a filmcsillag, a 
színháztörténész, a művészettörténész, a folklórgyűjtő kisdiák és mellet-
tük az erdélyi magyar írás számos ismert szerzője: Bálint Tibor, Mikó 
Imre, Veress Dániel és sokan mások. De hogyan lehetne a több, mint 90 
írás szerzőjét és tárgyát sorra–rendre mind előszámlálni? Rövid, alig név-
jegynyi kis cikkek ezek, de mindegyiket szakember írta és együttesen 
kitűnő, kerek, olvasmányos képet nyújtanak Erdély mai magyar életéről. 

Az évkönyvet, ezt a „kislexikont” forgatva, valami belső megnyugvás 
töltött el: lám, az erdélyi magyarok között milyen sokan vannak, akik 
remek küzdenitudást, jó védekező képességet, nagyszerű irányítást tanúsí-
tanak és rendkívüli dobóerővel rendelkeznek – és nemcsak Udvarhelyen, 
nemcsak a kézilabdapályán! A 90 cikk közül itt csak néhány, irodalmi 
tárgyú írásra hívnám fel néhány szóban a figyelmet. 

Balogh Edgár az utóbbi három–négy év romániai magyar irodalmi re-
neszánszáról ír. Új népiségnek nevezi az erdélyi magyar írás új virágzását 
és – érdekes módon – legfőképpen egy író, Tamási Áron, holta után kitel-
jesedő hatásának tulajdonítja. „A végleg hazatért Tamási Áron újra elol-
vasva, újra eljátszva, lenn és fenn is – a falusi színjátszóknál éppen úgy, 
mint az irodalmi divat találkahelyein – iskolát nyitott, s ebben az iskolá-
ban hármas a tantárgy: folklór, világirodalmiság és népszolgálat.” 

                                                           
139 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 5. számában. 
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Mikó Imre a Romániában kiadott magyar könyvsorozatok összeállítá-
sát tekinti át, megemlítve azt az örvendetes tényt is, hogy tavaly a kiadott 
magyar nyelvű könyvek száma meghaladta a százötven címet. A szerző 
sürgeti Áprily Lajos, Bánffy Miklós, Balázs Ferenc, Hunyady Sándor, 
Makkai Sándor, Nyírő József, valamint Tamási Áron munkáinak újraki-
adását is. Az erdélyi magyar írás kincseinek, hagyatékának megőrzése 
foglalkoztatja a marosvásárhelyi újságírót, Marosi Barnát. Mint írja, a két 
világháború közötti erdélyi magyar irodalom dokumentáris anyagának 
jelentős része máris elkallódott és tálán most lenne az utolsó alkalom arra, 
hogy valamilyen intézményt lehetne találni, vagy életrehívni a hagyaték 
összegyűjtésére és megőrzésére. Nyomban javasolja is, hogy a romániai 
magyar irodalomnak ez a gondozója és „hites helye” a hírneves marosvá-
sárhelyi Teleki Téka lehetne. Idén van éppen 170 éve annak, hogy ezt az 
európai hírű könyvtárat megnyitották a nyilvánosság előtt és 150 éve an-
nak, hogy az alapító kancellár, Teleki Sámuel, elhunyt. Reméljük, hogy 
Marosi Barna körültekintően megfogalmazott javaslata nem marad pusz-
tába kiáltott szó! 

Kántor Lajos az irodalmi ikonográfia problémáival foglalkozik, 
szóvátéve, hogy az elmúlt 25 évre vonatkozó irodalmi tárgyú erdélyi 
fényképanyag sajnos, nagyon hiányos. Egyébként, az Utunk Évkönyvet is 
értékes fényképanyag gazdagítja. Az egyik fényképen például Kós Ká-
rolyt, az erdélyi magyar művelődés nagyérdemű, idős, fáradhatatlan 
ezermesterét látjuk, Láng Gusztáv, a fiatal kolozsvári irodalomtörténész 
társaságában. Egy másik fénykép Németh Lászlót ábrázolja – egy nála oly 
ritka, a szemekben is felcsillanó mosollyal – amint körültekint a Teleki 
Tékában. De több más fényképet is bátran irodalomtörténeti értéknek 
mernék mondani. Például az, amely egy írócsoportot ábrázol: egy maros-
vásárhelyi ünnepségen hárman állnak egymás mellett szinte testvéri test-
közelben. A középen, székely harisnyában, vidáman ravasz mosolyát fia-
talos bajusz alá rejtve, Tamási Áron öccse, Gáspár, aki „Vadon nőtt 
gyöngyvirág” című egyszeri életrajzával az utóbbi évek egyik legna-
gyobb, megérdemelt sikerét aratta. Mellette áll Sütő András, az „Anyám 
könnyű álmot ígér” jeles írója, a román kommunista párt központi bizott-
ságának póttagja és rövid idő óta a Román írószövetség egyik alelnöke. 
Tamási Gáspár másik oldalán a nemrég elhunyt Kemény Jánost látjuk, az 
„Erdélyi Helikon” nagyérdemű támogatóját, regényírót és novellistát. 
Három nemzedék – és, ha úgy tetszik; három világ – de a magyar betű 
művelésében és szolgálatában mily baráti bizalommal állnak itt egymás 
mellett és tekintenek a fényképezőgép lencséjébe! Nagyszerű kép – való-
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ban, nagyszerű képek! Vagy legalábbis azok lennének, ha a reprodukció 
is megfelelő minőségű lenne. Sajnos, a kiállítás olyan gyenge, hogy sok-
szor még az arcvonásokat sem lehet kivenni. Szeretnénk remélni, hogy 
jövőre a nyomda jobb munkát végez. 

Az irodalmi tárgyú cikkek közül nem hagyhatom említés nélkül Bálint 
Tibor írását, a „Napsugár” című népszerű ifjúsági lapról. Bálint, a lap 
belső munkatársa, szépen méltatja az erdélyi magyar ifjúsági irodalom 
úttörőjének, Benedek Eleknek maradandó érdemeit. A nemrég elhunyt 
Jancsó Elemér írása azt vizsgálja, hogy a legtekintélyesebb erdélyi ma-
gyar irodalmi szemle, az „Igaz Szó” mennyiben teljesíti feladatát a ha-
gyomány–feltárásban és a hagyományőrzésben. 

A kötet irodalmi, nyelvészeti és művelődési tárgyú cikkeit olvasva az a 
benyomásunk alakul ki, hogy az erdélyi szellem ügye jó kezekben van és 
hogy a romániai magyarságnak megvan a lehetősége művelődési hagyo-
mányainak megismerésére. Láng Gusztáv szépen írja a kolozsvári iroda-
lomtörténeti tanszék munkáját áttekintve: „A kultúrának a kiművelt ízlés-
ben testet öltő birtoklása úgyszólván nélkülözhetetlen ma, amikor 
kultúrinformációk áradatában fuldoklunk, s vergődünk a divatszküllák és 
konzervativizmus– kharübdiszek között. Aki biztosan tudja az irányt, 
amerre saját partjai fekszenek, s akit egy kultúra erkölcsiségének kötelé-
kei erősítenek hajójához, az nem zúzódik szirthez, s nem nyeli el az ör-
vény, – akiben ízléssé érett a saját kultúrája (a nemzeti és az európai), 
annak nem kell viasszal óvnia a füleit az újdonságok sziréndala elől, mert 
mindig tudni fogja: mi és mennyi az, amit örök dallamként, haza vihet 
belőlük.” Az örök dallam, amely egykor oly szépen szólt Mikes Kelemen 
vagy Bethlen Miklós műveiben – halkulva vagy erősödve –, de mindmáig 
tovább zeng a mai Erdélyben is. Ennek szép bizonyítéka ez az erdélyi 
kislexikon. 
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ILLYÉS ELEMÉR 
Erdélyi irodalom140 

Kántor Lajos – Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1945–1970, 
Kriterion, Bukarest 1971, 212 lap 
 
Bori Imre jugoszláviai magyar irodalomtörténete és a Csehszlovákiában 
megjelent irodalmi előtanulmányok után, végre egy kötetben van előttünk 
a romániai magyar irodalmi élet utóbbi negyedszázadának fejlődése és 
alakulása is. Az erdélyi irodalom két kiváló kritikusa 212 oldalas időrendi 
összefoglalóban mutatja be a kortársi irodalmat. 

A kétszerzőjű könyv nagy vihart kavart az ottani magyar sajtóban, 
élénk visszhangot keltett a magyarországi irodalmi közvéleményben és a 
határokon túli nyelvterületeken. Nem érdektelen a különböző látásmódok 
és vélemények összevetése. A romániai magyar kritika egy része elma-
rasztalja és polemikus írásnak minősíti Kántor Lajos és Láng Gusztáv 
munkáját. A polemizálások, amelyek több esetben a személyes 
bántódottság hangját ütik meg, továbbra is változatlan hévvel tartanak. 
Elsősorban a szerzők módszertani szempontjait támadják: a történetiség 
szempontjának, azaz a marxista elveken alapuló gazdasági–társadalmi 
fejlődések folyamatának mellőzését, a „romániaiság” szempontjainak 
elhanyagolását, továbbá az elemzéseknél az esztétikai–etikai mércének, 
mint elsődleges kritériumnak az alkalmazását, és végül a generációs 
szempontot, mint „különvéleményt”, „személyes különállást”. A magyar-
országi kritika már kevesebbet kér számon: Kántor és Láng módszerét 
annyiban kifogásolja, hogy a szerzők a nemzedéki szempontot (ebben az 
esetben saját nemzedékük koncepcióját), az úgynevezett első Forrás nem-
zedék szemléletét emelték normává, ami aztán – a kritika szerint – arány-
talanságokhoz és szubjektív értékítéletekhez vezetett. Példaként elsősor-
ban a „proletkultos”, azaz sematikus időszak íróinak „hátrányos” elbírálá-
sát említik. A talán legelfogulatlanabb és legszabadabb hangú írás Kántor 
és Láng könyvéről Jugoszláviában jelent meg (Dér Zoltán: Hézagpótló 
kézikönyv. Üzenet, II. évf. 2. sz.). 

Kántor Lajos és Láng Gusztáv nehéz, sőt kockázatos feladatra vállal-
kozott. Nem könnyű a kortárs irodalomról elfogulatlan véleményt mon-
dani, különösképpen akikor, ha a szerzők is nemzedéktársak, ha ahhoz a 
korosztályhoz tartoznak, amelynek alkotásairól nyilatkozniok kell. 

                                                           
140 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 5. számában. 



 

563 

Az Előzményekben és ennek az alfejezeteiben (Az irodalmi élet kezde-
tei (1919–1924), Állandó intézmények kora (1924–1930), A realizmus 
útján (1930–1938), A fasizmus és a világháború évei (1938–1944) a szer-
zők rövid történelmi elemzést adnak a romániai magyar irodalom genezi-
sének körülményeiről, első huszonöt évének fejlődéséről, a sokat vitatott 
transzilvánizmus soktartalmúságáról és e fogalomnak a még inkább vitat-
ható „romániai” jelzővel való felcseréléséről. Lépten–nyomon utalnak az 
erdélyi magyar irodalom és a román kultúra „történelmi azonosságára”, 
holott az erdélyi magyar irodalom éppen a kisebbségi életformában, az 
„itt és most”, az „ahogy lehet” talaján született és vált sajátos irodalom-
má, az egyetemes magyar irodalom kiegészítőjévé és egyben szerves ré-
szévé. Természetesen nem vitás, hogy a magyar és román irodalom köl-
csönösen megtermékenyítő hatással volt és van egymásra! 

A továbbiakban a szerzők a nem egészen szerencsés műfajok szerinti 
besorolás módszerét választják: külön fejezetekben összegezik a lírát, 
prózát, drámát, irodalomkritikát és irodalomtörténet írást. így nem sikerül 
az erdélyi irodalom negyedszázados szellemi vagyonát egységesen, a tel-
jesítmény összképében irodalomtörténetté ötvözniük: kitűnően megrajzolt 
íróportrékat, esszéket adnak, melyek azonban nem illeszkednek hézagnél-
küli, híven megformált művelődéstörténeti kompozícióba és így a nagy 
anyag heterogén marad. A könyv leggyengébb pontját abban látom, hogy 
a szerzők figyelmen kívül hagyták anyanyelvi műveltségünknek e fontos 
dokumentációjában, a nemzetiségi tudat világos megfogalmazását. Kima-
radtak azok a sajátos jelenségek, alkotói megnyilvánulások, amelyek ezt 
az irodalmat kialakulásában és árnyalataiban jellegzetesen erdélyi magyar 
irodalommá avatták. 

Jóllehet a könyv a második világháború utáni időszak irodalomtörténe-
ti elemzését tűzte ki feladatául, mégis úgy látjuk: kevés figyelmet fordí-
tottak olyan írók szellemi örökségére, akiknek a működése 1945 előtt 
kezdődött, ebben az időpontban már csaknem kiteljesedett, de áttevődött a 
fordulat utáni időre is. Ha találunk is erre vonatkozóan rövid és tartózko-
dó utalásokat, akkor is csak a pártideológiához való „elkötelezettségük” 
vonatkozásaiban. Elhallgatásuk, vagy művészetük megtorpanásának okai-
ról keveset, vagy semmitsem tudunk meg. Az az érzésünk, mintha a szer-
zők tartózkodnának a második világháború után közvetlenül beállt diffe-
renciálódások feltárásától, s így a két világháború közt indult írók 1945 
utáni munkásságának – korábbi műveikkel szemben több jelentőséget 
tulajdonítanak, mint amennyi kijár. Jelentős írókról, mint Reményik Sán-
dor, Makkai Sándor, csak hiányosan, csupán az 1945 után újrakiadott 
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munkáikkal kapcsolatban tesznek említést. Elhallgatják a Hitel folyóirat 
létezését, mely a harmincas években a nemzeti önvizsgálat és a falukuta-
tás fontos orgánuma volt. Másrészt túl nagy súlyt tulajdonítanak a Ko-
runknak, amely jelentőségét csak a történelem körülményeinek köszön-
hette. Aránytalanul nagy szerepet osztott Kántor és Láng a Korunknak a 
Vásárhelyi Találkozó (1937) megszervezésével kapcsolatban is. 

A kötetet Réthy Andor 189 oldalas „könyvészeti adaléka” egészíti ki. 
Ez a jelentős munka, sajnos, több szempontból is kifogásolható. A biblio-
gráfus akkor követ el hibát, ha adatai és utalásai nem teljesek és nem 
megbízhatóak. Réthy kihagyta könyvészeti számbavételéből a két világ-
háború közötti írók 1945 előtt megjelent munkáit, a romániai magyar idő-
szaki kiadványok egy részét, továbbá a magyar sajtóban megjelent jó né-
hány, fontos irodalmi vonatkozású írást, a román lapok ismertetéseit és 
mindent, ami a romániai magyar irodalommal kapcsolatban Románián 
kívül jelent meg (Új Írás, Kortárs, Élet és Irodalom, az újvidéki Híd, a 
pozsonyi Irodalmi Szemle és a nyugati magyar sajtó ismertetései). A 
könyv fényképanyaga gyenge minőségű és az aláírások gyakran pontatla-
nok. (Az 1943-as könyvnapon például nem Erdélyi József, hanem Erdei 
Ferenc volt ott.) 

Az erdélyi magyar irodalom történelmi fejlődésének természetes kö-
vetkezményeként Kántor és Láng irodalmi összefoglalóját az első Forrás 
nemzedék szemléletének jegyében alkotta. A két irodalomkritikus más 
mércét is vehetett volna alapul, hiszen mindkettő számos részlettanul-
mánnyal adta tanújelét jártasságának és amúgy is széles irodalomtörténeti 
ismeretekkel rendelkezik. De éppen a hatvanas évek elején induló első 
Forrás nemzedék (Lászlóffy Aladár, Szilágyi Domokos, Páskándi Géza, 
Bálint Tibor) alkotói nyilatkozhattak meg eddig a legőszintébb hangon és 
emelték a második világháború utáni erdélyi irodalmat a ma is mértékként 
elfogadható szintre. Kántorék jogosan állíthatták azt értékítéletük mércé-
jéül és vetíthették vissza az előző másfél évtized irodalmi korszakára is. 
Aligha lehet ma más alapon véleményt nyilvánítani az ötvenes évek írói-
ról, még akkor sem, ha ennek a periódusnak történelmi viszonyait, diffe-
renciáltabban, „árnyaltabban” elemzi az irodalomtörténész. Az osztály-
harcos szemlélet, az agitatív líra, feladott minden magasabb művészi 
igényt és téves megítélésekhez vezetett. Ezt a szerzők is világosan ki-
mondják. Hosszú időnek kellett eltelnie a romániai magyar irodalom tör-
ténetében, amíg ismét lehetségessé vált az esztétikai–etikai értékek felmu-
tatása! „E könyv szerzőit egyetlen elv vezette, amikor vállalkoztak rá, 
hogy írók vagy jelenségek helyett bíráló vélemény alá vonjanak egy egész 
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irodalmat : az esztétikai–etikai értékek felmutatásának vágya utóbbi hu-
szonöt évünk irodalmi fejlődésében”, írják a szerzők a „Mentség” című 
fejezetben (211. 1.). Nyilván, hogy az ilyen kritérium bátor kimondásával 
a könyvnek sok ellenzője akadt és a szerzőknek önkéntelenül is konfron-
tálódniuk kellett az idősebb nemzedék még ma is meglehetősen dogmati-
kus, belső ellentmondásokkal terhelt felfogásával. Kántorék nemzedéke 
„nem tagadja meg a társadalmi elkötelezettséget, de nem hajlandó művé-
szi értékként elfogadni a puszta tematikai időszerűséget” (48. 1.) és „egy-
aránt állástfoglalnak honiság és európaiság mellett, nem kizárólagosságot, 
hanem kölcsönös feltételezettséget látva az ellentétpárban”. (48. 1.). Nem 
vitás, hogy a gazdasági–társadalmi evolúció és a történelmi változások 
befolyásolják az irodalom alakulását, de csakis a kényszer nélküli, féle-
lemtől vagy megalkuvástól mentes írói megnyilatkozás termelhet ki ma-
radandó értékeket. 

Kétségtelen, hogy egy nagy vállalkozásnál, mint Kántor és Láng köny-
ve, előfordulnak hiányosságok, kisebb hibák, és a kortársirodalom meg-
ítélésébe talán személyi elfogultságok is belejátszanak. Ezzel számoltak a 
szerzők: vállalják a „tévedések felelősségeit”. A második Forrás nemze-
dékről (Farkas Árpád, Magyari Lajos, Király László, Csíki László) alko-
tott értékítéletek kimondásához és a legfiatalabb írógárda nonkomformista 
kísérleteinek megítéléséhez amúgy is hiányzik a távlat. A szerzők sem 
tekintik a tárgyalt huszonöt évet lezárt időszaknak és nem is törekedtek a 
körkép teljességére. Annál nagyobb jelentősége van a könyvnek, mint 
úttörő munkának és mint híradó írásnak anyanyelvi művelődésünk egy 
fontos területéről. 
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BAKUCZ JÓZSEF 
Helyzetjelentés a mai amerikai költészetről141 

 
Körülbelül tíz esztendős földindulás után kialakult Amerikában egy új 
költészeti stílus. Helyesebben úgy mondhatnánk: költői hang. 

A múlt mintaképei, bálványai leomlottak, vagy emeritussá balzsamozta 
őket az új generáció. Az egyetemek humán tagozatán végzett újabb 
közvéleménykutatás a következő érdekes véleményeket hozta a felszínre: 

1. T. S. Eliot – irreleváns 
2. Róbert Frost – túlságosan provinciális 
3. Dylan Thomas – ál–welszi 
4. W. H. Auden – a meglett korúak költője. 

Az említetteknek még vannak ugyan csodálóik, de követőik már nin-
csenek. A régiek közül William Carlos Williams került előtérbe; azért, 
mert köznapi dolgokról köznapi nyelven beszélt és sohasem használt rí-
meket. 

A fiatalok közül némelyeknek Walt Whitman a guruja, avagy a Kantó-
k Ezra Pound-ja. Külön helyre került azok közül, akiknek iskolájuk van, 
Robert Lowell. Az ő magatartásában a maiak számára az a vonzó, hogy 
eredeti, valódi költő; aki egyben szenvedő ember is. így aztán, a nélkül, 
hogy Lowell ezt akarta volna, követői támadtak. Ezek azok közül valók, 
akik úgy vélik, hogy a költészetben a legfontosabb a szenvedés. így aztán 
ők azok, akik részletesen számolnak be saját szenvedéseikről, abban a 
hitben, hogy az már egyenlő a költészettel. 

Egészében véve, a mai egyetemista korosztályú költőnemzedék egy fi-
atalabb és sokkal kevésbé nevezetes költő–gárda mellé szegődött el inas-
nak. Ezek között nincs egyetlen kiemelkedő vezércsillag sem. Munkássá-
guk sokféle és egyéni; ennek ellenére meg lehet kísérelni csoportokba 
sorolni őket. Durván kifejezve körülbelül öt külön irányzatot képviselnek. 

Az első a Polémikus Üvöltők,  
a második a Vallomásos Szenvedők,  
a harmadik a Miniatűr Imagisták,  
a negyedik a Kompulzív Riporterek és  
az ötödik a Kultikusok csoportja. 
Az első csoport tagjai, a Polémikus Üvöltők, a legfeltűnőbbek – és 

mint nevük is mutatja – a leghangosabbak. Ma a fiatal ellenzékiek egyik 

                                                           
141 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 6. számában. 
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vezérvonalát képviselik. Nagyrészben nekik köszönhető az is, hogy az 
idők folyamán igen népszerűvé vált költészeti felolvasásokból mintegy 
népi fesztiválok alakultak ki. Gyökereik az ötvenes évek beatnik-jeinek 
szerepléséig nyúlnak vissza. Fő guruként és atyamesterként valaha Allen 
Ginsberg szerepelt, aki most 46 esztendős. Valószínű, hogy ennek a cso-
portnak a jövőben is ő lesz a központi alakja, bálványa. Ginsberg fő mű-
ve, a „Howl”, azaz: Üvöltés, még ma is a legjelentősebb munka ebben a 
zsánerben. 

Ginsbergnek talán legérdekesebb tanítványa a ma 42 éves Gregory 
Corso. Az ő hangvétele bár kevésbé zajos, érdes, zörejes, mint Ginsbergé; 
de prozódiája szintén Whitman-től ered. Tele van a „láttam”, „esküszöm”, 
„sírok”, „átkozódom”, „nézem”-fajta egyesszám első személybeni meg-
szólalás igéivel; valamint oh-okkal és felkiáltójelekkel: 

„Vajon nem gettók a nagy európai katonai központok? 
Azok bizony és ó milyen szomorúak és elhagyottak! 
A PX újságstandja karikatúrafüzetekkel tele,  
a katonamozikban mindig Doris Day filmek, 
 mi készteti úgy az embereket az összebújásra? 
Miért nem tudnak univerzálisak lenni? 
Ki törpítette el őket ennyire? 
Komolyan beszélek! Én nem gúnyolom, vagy gyűlölöm ezt,  
csak valami őrült, roppant összeesküvést sejtek.” 

Ennek a csoportnak jelentősebb képviselője a 45 esztendős Róbert Bly 
is. Bly a Harvard egyetemről került ki és erősen pacifista beállítottságú, ö 
alapította azt a folyóiratot, amelynek progresszíven változó a címe: Az 
ötvenes évek, A hatvanas évek, A hetvenes évek – és amely a mai vers-
produkció bemutatását vette célba. Bly így írt a háború ellen: 

„Miért halnak sorban ... 
Azért halnak halomra, mivel az Elnök újfent elővette a Bibliát... 
A tengerészek azt hiszik, hogy ha nem halnak 
 meg, a folyók elapadnak ... 
De ha egyetlen gyerek, akit lángragyújtottunk, most idejönne,  
jönne feléd, mint egy szürke, lépegető istálló,  
úgy üvöltenél, mint a hurrikán az alagútban,  
megszaggatnád ingedet kékrevált kezekkel.” 

Nehéz ennyi részvéttel vitába szállni. A Polémikus Üvöltőkkel csak az 
az egy hiba van, hogy érzelmeik túl gyakran csúsznak üres 
bombasztikába. Jó ügy mellett írt rossz vers végül is nem több, mint rossz 
vers. 
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A második, a Vallomásos Szenvedők irányzatának hivatalos istene 
Robert Lowell. A Harvard egyetem professzora, Roger Rosenblatt erről 
így vélekedik: „T. S. Eliot egy olyan világról beszélt, amely recseg–ropog 
eresztékeiben. Ezt azonban úgy mondta, hogy egész kiállása személyes 
kontrollt sugárzott. Amit a mai fiatalság Lowell esetében annyira vonzó-
nak érez, az az, hogy Lowell mintha saját maga készülne darabokra hulla-
ni.” 

Ennek a csoportnak a kultuszában van, azaz volt egy szűzmária–szerű 
alak is, a szegény, fiatalon öngyilkossá lett Sylvia Plath személyében. 
Plath körülbelül 50 éves volt, amikor a gáztűzhelybe tette a fejét és vol-
tak, akik igen elkeseredett költészetére azt mondták, hogy az volt „a leg-
hosszabb búcsúlevél, amit valaha írtak.” Sylvia Plath verseiben azonban 
nyoma sincsen az önsajnálkozásnak, amit, sajnos, nem lehet a Vallomásos 
Szenvedők csoportjának minden tagjára rámondani. Az emberi szenvedés 
általános, annak bevallása pedig valamilyen fokig társadalmi presztízst 
hord magában. Így hát kevés az olyan szenvedő költő, aki az általános 
tollnoki réteg nívója fölé emelkednék. Két költőnőről tehetnénk itt emlí-
tést, aki ki tud emelkedni ebből a költészeti aljnövényzetből. Az egyik 
Anne Sexton, aki 42 évével többször megjárta már az idegszanatóriumo-
kat – és a félig orosz, félig welszi származású Denise Levertov –, aki 
Londonban élte meg a bombázásokat és az egész második világháborút és 
csak 1948-ban került az Egyesült Államokba. Költészete politikai és paci-
fista fázisa után újabban egyre személyesebb hangon szólal meg: 

„Valami bennem, amit húz~vonz a soha,  
akarja bár lehettem légyen  
mélyen mélyebben vágott seb puha  
jéghideg Hold kiégett hamuja” 

A harmadik csoport, a Miniatűr Imagisták, legalábbis számuknál fog-
va, dominálják az amerikai költészetet. Tulajdonképpen az eredeti 
imagista mozgalom leszármazottai, amely az első világháború előtt jött 
létre és többek között Ezra Pound és egy T. E. Hulme nevű angol kritiku-
sok voltak a kezdeményezői. A mozgalom az akkori elgondolás szerint 
forradalmat és tiltakozást jelentett a fenkölt témájú, retorikus múltbeli 
költészeti irányzatok ellen. 

Pound olyan költészetet követelt, amely „direkt és minden érzelmi 
posványosságtól mentes” . Hulme pedig a maga részéről úgy vélte, hogy a 
szépség esetleg apró, száraz dolgokban található. William Carlos Willi-
ams viszont, akiknek ötsoros versét, a Vörös Talyigát mint a legtisztább 
imagista alkotást tartanaik számon Amerikában, ezt mondta: „Bármi, amit 
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a költő a képzelet erejével hatékonyan ki tud emelni a jelentéktelenség 
ágyából: anyagává változik. Akármi. A köznapi, a talmi, a szordid, mind 
mind költői tárgyak lehetnek.” 

A mai imagisták azonban olykor, úgy látszik, elfelejtik, hogy elődeik 
valóban forradalmat vívtak ki a modern verselés tárgyában és stílusa te-
kintetében. Ezenkívül pedig soha nem gyakorolták kisstílűén azt, amit 
prédikáltak. Mai követőik azonban mintha néha azt hinnék, hogy a köz-
napi téma már önmagában vízió; és éppen azért, mert köznapi. Azt is elfe-
lejtették, hogy tulajdonképpen Ezra Pound a „zenei frázist”, vagyis a met-
ronómot adoptálta mint a vers–ritmika alapját. Az új Imagisták inkább 
Charles Olson irodalom professzornak a teóriáját fogadták el, aki szerint a 
„metrum idejét múlta és vele együtt a forma is”. E helyett, szerinte, a 
verssor a lélegzetvétellel szakad ki a költőből, abban a pillanatban, ami-
kor ír. Ennek a tanításnak a hatására aztán egy egész fiatal költőnemzedék 
hajolt szuszogva az írógép fölé, súlyos rendszerességgel ütögetve a szó-
közi billentyűt. A következmény az lett, hogy oldalaik ikonográfiája tele 
volt szétfröcskölt mondatokkal; főnevekkel, amelyek esetleges igék fölött 
centiméterekre lebegtek; úsztatott prepozíciókkal és tipográfiai bűvész-
mutatványokkal. Az egész aztán azt a hatást keltette, mintha E. E. 
Cummings egy szép napon elvesztette volna a józan eszét. 

A pillanatnyi mester ebben a csoportban – a fiatalabbak szemében – a 
46 esztendős Róbert Creeley; aki olyan rövid verseket ír már, mint a japán 
haiku. Költeményei valahogy így hangzanak: 

„és akkor itt  
volt egy kis  
alig sejtett  
kis 
semmiség 
valami észrevétlen dudor  
először minden  
jelentőség nélkül  
emelkedett ki a part- 
ból és végül mindannyiunkat felfalt” 

Nevesebb művelői még az imagizmusnak a 44 esztendős Galway 
Kinnell és a 43 éves James Wright. Christopher Ricks, angol irodalomkri-
tikus szerint ennek az egész csoportnak, illetve költészetüknek „joga van 
ugyan időt venni igénybe a maga számára – mármint, amíg végre mond 
valamit – de a kérdés az: van-e joga az én időmet venni igénybe?” 
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A negyedik irányzat a Kompulzív Riporterek csoportja. Ezek termé-
szetesen némileg nagyobb szóbőséggel rendelkeznek. Legünnepeltebb 
képviselői a néhai Frank O'Hara, James Schuyler és Kenneth Koch. 
Schuyler, aki eddig összesen nyolc verseskötetet adott ki, írt a többi kö-
zött egy egészen kiváló kis poétikai tankönyvet a New York-i 
iskolásgyerekek számára. Schuyler ilyenformán szólal meg verseiben: 

„gondolatom dél fele fordul  
fehér a város 
egymás karjában ébredünk majd. 
Felébredek 
és hallom a gőzcső kopogásait  
akár valami acélszívet  
és kinézek és látom: havazott” 

O'Hara, akit 1966-ban vitt el egy autóbaleset, verseiben New York-
inak mutatkozik és költészete úgy hat az olvasóra, mint egy lakonikus 
napló, amit valami öreg fiatalember írhatott egy száraz esztendőben: 

„Sokat köhögök (szinuszitisz talán?) így hát fel- 
kelek és teát iszom valami konyakkal hajnalodik 
a fény a füvön egyenletesen fut odakint  
fagyos Southhamptonban füstölök  
és órák és órák múlnak olvasok  
van Vechtent aztán egy novellát Patsy  
Southgate-től majd még egy verset is  
sajátmagamtól hideg van kissé ráz a hideg” 

A Kompulzív Riporterek a saját körülményeik, életük feltárásának a 
fanatikusai. Közlendőjük azonban sajnos, túl gyakran kisszerű, rendszer-
telen és jelentőség nélküli. 

Az ötödik csoport a Kultikusok csoportja. Őket sokan inkább életmű-
vészetükért csodálják, mint verseikért. Sok olyan hívük van, aki soha 
egyetlen sorukat sem olvasta. Ginsberg-nek és Corso-nak is van ilyen 
nem–olvasó tábora, de a primus inter pares mégis Gary Snyder, a 
Californiában élő 41 esztendős költő. Snyder San Francisco-tól 150 mér-
földnyire északkeletre, egymaga egyszemélyes kommunájában telepedett 
le, Nevada City völgyében. Néhány esztendeje hosszabb időt töltött egy 
japán kolostorban és japán nőt vett feleségül. Snyder és költői követői az 
embert a Természettel való kapcsolatában látják és a fehér angolszász 
puritanizmust importált indián, hindu és japán misztikával korrigálgatják. 

Snyder legközelebbi fegyvertársa Mark Strand. A 37 éves Strand ka-
nadai születésű, a New Haven-i Yale egyetemen tanult. Egyetemi évei 
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végeztével peripatetikus egyetemi költő-rezidensként bejárta Seattle-től 
Brooklyn-ig az Egyesült Államok kollégiumait. Strand legjobb pillanatai-
ban a Snyder-énél jóval keményebb mondatok megszólaltatója: 

„Saját két lábam hozott el idáig,  
lekéstem buszt, lekéstem taxit,  
mindig mászva. Egyik láb a másik előtt,  
így csinálom ezt. 
Nem zavar a dombok emelkedő folyása,  
mennél tovább gyalogolok,  
annál inkább távolodom  
mindentől.“ 

A Kultikusok közül a legfanatikusabb követői mégis Richard 
Brautigannak vannak. Brautigan ócska kalapokat és drótkeretes 
ókulárékat szeret viselni és az a híre, hogy főként pisztrángos patakokban 
tartózkodik. Ironikus, gyöngéd személyiség és szintén minimalista költő. 
Minimalizmusára mi sem jellemzőbb, mint következő, három soros verse: 

„Ma olyan nyomorultul érzem magam,  
hogy verset kell írnom, 
 nem is érdekel: akármi verset, ezt a verset.” 

Mindezen vizsgálódásokból azt veheti ki az ember, hogy bár a költői 
produkció ma hatalmas mennyiségű Amerikában, a költői kvalitás azon-
ban mintha valahogy nyomott állapotot mutatna. Az a jelenség, hogy sok 
a népszerű költő és a felolvasások száma is óriási, meglehetősen csalóka. 
A legtöbb ismert költő ugyanis egyben egymás kritikusaként is szerepel 
az irodalmi életben – és mint várható, nemigen írnak sok rosszat egymás-
ról. 

Ezenkívül igaz az is, hogy a mai amerikai költészetben nagyon kevés 
az olyan írás, amely nemcsak gyalogosan jár, hanem szárnyra is kap. En-
nek a jelenségnek egyik oka a hirdetőipar és a politika következtében 
megcsömörlött fülű fiatalság; akiket ma már nem nagyon hat meg semmi, 
aminek nagyon csiszolt, tömör és befejezett a nyelvezete. 

A nyelv korrupciója, mérgezése elleni panaszok bár nem minden alap 
nélküliek; a ma gyakorolt költészeti stílus: az akarattal agyonlapított hang 
azonban fatális veszélyekkel járhat. 

Arra volna szükség – amint ezt egy Housman nevű egyetemista költő 
mondta volt egy interjún az újságíróknak –, hogy legyen megint igazi 
költészet. „Olyan vers, amelyet, ha reggel a fürdőszobában szavalok, sza-
kállszőrzetem úgy az égnek áll, hogy nem tudok megborotválkozni.” 
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Vagy, ahogy egy másik fiatal fejezte ki: „a hullám, az emelkedés, a 
dal, a teremtő erő”. 

Ez az, ami a leszegényített, szürkére fogott új amerikai hangból napja-
inkban hiányzik. Egyre jobban, egyre többeknek hiányzik. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
A tiltott különremény142 

Eörsi István: Különremény, Szépirodalmi Kiadó, Budapest 1971,154 l. 
 
„Hogy kerül verseimbe – még a címlapra is – a remény? Nincs bennem 
ájtatosság, viszolygok az öncsalástól, Spinozától megtanultam, hogy a 
remény csak a félelem visszája, és félni sem szeretek, továbbá csodálattal 
tölt el Goethe meghatározása: Mi a filiszter? Egy üres bél, akit félelem 
tölt meg és remény, hogy isten majd segít... Ezek szerint filiszter volnék? 
Vagy legalábbis külön filiszter? Idegesítő gondolat. Mégsem akarnám 
elhessenteni, inkább szerényen azt indítványozom, hogy nyomozzanak 
utána ebben a könyvben. Talán majdnem azt írtam: remélem – kiderül, 
hogy az én külön – reményem meglehetősen körüljárható és kézzelfogha-
tó, nem ura, hanem szolgája az észnek és a dühnek, és olyan világ felé 
tekint, ahol megszűnik a remények és félelmek parancsuralma. 
Különreményem tehát nem is különremény, ha jól érzem magam. Ennyit 
a címről – hát a versek és a dráma? A tudóstól jónéven veszik, ha felisme-
réseit körülírja, de ha író tesz így, az már magyarázkodásnak hat. Máris 
túl sokat beszéltem: aki akarja, kommentárjaim nélkül is félreértheti ezt a 
könyvet.”143 

Ezekkel a sorokkal vezeti be Különremény című kötetét Eörsi István, 
az olvasó pedig, aki ezúttal megértésre és nem félreértésre törekszik, hoz-
zálát, hogy körüljárja e kötet kézzelfoghatónak ígért verseit, az ész és düh 
szolgálóit, kicsit abban a reményben, ahogy Füst Milán Hábi–Szádija 
mondja: semmi sincs egészen úgy. Hiszen annak idején Ady Endre is 
hirdette; én voltam úr, a vers csak cifra szolga, antipoétikus fogadkozásá-
nak szerencsére nem sok foganatja lett, inkább az történt, hogy gyakran 
racionális közhelyek úgy simultak a vers anyagába, hogy életté, testté 
váltak, másszóval a beígért- tel ellentétben éppen megfordított szolgálati 
viszonyba szegődtek. Az Über allen Gipfeln ist Ruh című Goethe–vers 
Kosztolányi által kihámozott gondolati együgyűsége is közismert, amely 
visszahelyezve a költemény szárnyaló anapestusai és elhaló spondeusai 
közé, egyszeriben a panteista világkép teljességét sugallják. Eörsi István-

                                                           
142 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 6. számában. 
143 Eörsi István 2400 példányban kinyomtatott kötetét a hatóságok betiltották. Elkészülte 

után – a szerzői példányokon kívül – valamennyi példányát lefoglalták. A betiltás 
okát nem közölték, a szerző panasza eredménytelen maradt, semmilyen közbenjárás 
nem tudta mindeddig a döntés megváltoztatását kieszközölni. 
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nál azonban, úgy látszik, az elhatározott ars poetica és a megvalósítás 
között nem mélyül az alkotásnak ilyen megmagyarázhatatlan és szinte 
áthidalhatatlan szakadéka. Eörsi túlságosan is bízik a szavak tartalmi ere-
jében, a gondolatok végigmondhatóságában, talán ez okozza azt, hogy a 
kibontható gondolat helyenként jelentősebbé válik, mint maga a költe-
mény. Azt is mondhatnánk, Eörsi versépítő szavai megzabolázottak, ki-
mozdíthatatlanok. Az értelmi csattanó legtöbbször a vers csattanója is, 
nem feszül a kettő között a sejtetésnek olyan interferenciája, a szünetjelek 
hangereje, a végignemmondhatóság zökkenője, a vers menetközben ki-
bomló okossága, amely az élménnyel megáldott alkotót is meghökkenti. 

Ha csak elhadarom 
 félreértik a nevem. 
Feltehetően ezért írok: 
hogy szétküldhessem névjegyem. 

Ez Eörsi különremény felé indulásának első lírai vallomása. A szándék 
komolysága és fontossága kézenfekvő. Minden alkotói tett végső krédóját 
tartalmazza, de valahogy az érthetőség teljes kopaszságában is egyúttal, a 
szavak szinte vigyázzállásban, egyetlen jelentést hordozóan feszülnek. 
Nyomukban csak megértés és nem emocionális hatás születik. Pedig már 
Verlaine azt ajánlotta, a költők olyan szavakat keressenek, amelyeket 
többféleképpen lehet értelmezni. Vagyis mielőtt az értelem szőröstől–
bőröstől bekapná őket. mozduljanak meg, kezdjenek ficánkolni, a zöldből 
váljon kígyó, méreg, reménység. Visszatérve az előbb idézett Eörsi–
vershez, a szavak itt nem ilyen mozgékonyak. Okosságuk is akkora, 
amekkorát egy konkrét mondanivaló beléjük zárt. És olykor mintha maga 
a gondolat is túl hosszú utat járna be, így azután Eörsinek azzal a másik 
ars poeticái igényével is szembekerül, hogy: 

Csillagok közt a kötél  
feszüljön ki pendülőre  
legrövidebb úton járjon  
akrobata és bohóc. 

Két távolság közt az utat, éppen az akrobata és bohóc példája igazolja, 
többféleképpen lehet megtenni. Át is lehet ugorni. A mozdulat lírai lele-
ményét népballadáink is bizonyítják, s erre az átugró lendületre szerintem 
a modern gondolati költészet még inkább rászorul. 

A tagadás igéjével persze aligha becserkészhető költői világ. Eörsinél 
is így van ez. Hasznosabbnak ígérkezik tehát, ha verseinek jellemzéséhez 
magát a költőt hívom segítségül. Egy Brecht–est emlékére írott Bírálat 
helyett című költeményében olvashatjuk: 
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ellep rejtett keserűsége  
a bölcsesség mandulamagva,  
a józanság üde narancsa,  
a cinizmus citrom–erénye. 

A sorok Brechtre vonatkoznak, de Eörsi költői attitűdjére is vonatkoz-
tat- hatóak. A vers azután így folytatódik: 

minden íz s az ellenkezője  
(ész–vad közhely szósszal leöntve)  
itt egy étlapon szerepel. 

E három utóbbi sor viszont, ha minősítheti Brecht líráját – ennek a 
megvitatásába most nem akarok bonyolódni –, a Különremény kötetnek 
már nem lenne megbízható minősítése. E versekben inkább külön–külön 
kínálják magukat a felsorolt ízek, nem ennyire összekomponáltan, ellen-
pontozottam Ugyanakkor azt is hozzátehetnénk, hogy a brechti lírához 
való vonzódásának Eörsi máshelyütt is tanújelét adja, különösen olyan-
kor, ha fontos érzelmi viszonylatokat úgy akar hangsúlyozni, hogy nyelvi-
leg hétköznapizálja az előzőleg már magasabb szinten végiggondolt pre-
misszákat. Gondolok itt elsősorban a Három vers a szakításról stilizált 
dialógusára. 

De mivel szerelmünk  
nem szerelem,  
értelmes kapcsolatunk  
jócskán értelmetlen,  
véget kell vetni  
ennek a szerelemnek,  
ha értelmetlenebb volna  
értelme lehetne. 

Folytathatnám költészetének minősítését azzal is, hogy az egyes ver-
sekben keresném ki elrejtett keserűségét, a bölcsesség mandulamagvát, a 
józanság üde narancsát, a cinizmus citrom–erényét, csakhogy erről is ha-
mar kiderülne, hogy inkább egy gondolati készségnek jelzőit szaporítaná, 
s nem a versek mibenlétéről vallana. Talán inkább azt a pillanatot kellene 
kilesni, mikor születik meg ily jellemezhető készségek és képességek 
nélkül maga a vers. Eörsinél is olyankor, amikor a szavak kiszabadulnak 
tartalmi ketrecükből. Erre a felismerésre döbbent Szabadság című verse. 

Csók után forduljon a falnak  
gyereket tartsanak vagy macskát, 
szépen éltek míg meg nem haltak  
szabadság, 
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jó nő, kész ruha, gól volt  
szabadság 
takarékoskodott és totózott  
szabadság, hogyne szabadság. 

A vers ezután jobb és gyengébb szakaszokon át folytatódik, a kiszaba-
dult szabadság szó azonban ahányszor felhangzik, megfordított, s már–
már kiszámíthatatlan tartalmi jelentésével és ahányszor mintegy beleok-
vetetlenkedik a vers más minőségű mondanivalójába, tótágasra állítja a 
közhelyeket, mozgósítja a verset, mivel olyasféle eufónikus elhelyezke-
dést, grammatikai súlypontot kapott, amely most már nemcsak azt a mon-
danivalót hömpölygeti felénk, amit kitervezetten hordozni hivatott, hanem 
azt is, amit megérintett emóciónk befogadni képes. És ennek a megállapí-
tásnak az sem mond ellent, hogy a költemény további taktusaiban már el–
elhal a vezérszólam, itt–ott intellektuális okoskodásba fullad. A partitúra 
első kottasoraiban kétségtelenül megszületett a dallam, végigénekléséhez 
csak a belső hallás türelme hiányzott. 

Eörsi szereti az életet. Ez így első hallásra túl nagy fókuszú közelítés, 
sugárkörében valamennyiünk optimizmusa belefér. Eörsi optimizmusa 
azonban hipertrófikus optimizmus, nála az élni jó vigasza mindig a nem-
létezés iszonyából táplálkozik, akkor is, amikor egy konkrét szerelemben 
keres menedéket; selyem–sejtek, szirom–szervek vágya hova visz? Ma-
gam vagyok itt, mióta lehetnék tán veled is. Azóta az idő árnya súlyosabb 
belül. Minden percben tolvajom vagy; jóvátehetetlenül. – És akkor is, 
amikor gondolatibb szinten, a kréta sorsában inkarnálódik a saját sorsa: 
„A kréta önmagát hátrahagyva nyomul előre fekete táblán, s elfogy, mire 
kész a vonal.” 

Az is igaz, hogy a nemlétezés elől való menekülésnek efajta létigenlése 
néha inkább frappírozó, mint igazán megdöbbentő. Az elégtelen emocio-
nális hatást ilyenkor az okozza, hogy nem az élmény dadog és keresi a 
kifejezési formát egy ellentétpár szorításában, hanem a precízen feltérké-
pezett dualizmus gyűri maga alá a verset. Nem a versből tárulkozik a fel-
ismerés, hanem a felismerés magyarázata a vers. 

Legtisztábban talán Amikor az a szürkeruhás című versében érezzük a 
versen belül felbukkanó élményt, s az utolsó felcsattanó kérdés, nemcsak 
egy gondolatsor csattanójaként hat ránk, hanem a most, tehát a lírai pilla-
natban megszeppentett költő és olvasó feleletet kereső zavara is hozzáta-
pad a záróaktusokhoz. Mielőtt azonban ennek közelebbi okát vizsgálnánk, 
lássuk a verset: 

Amikor az a szürkeruhás  
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szürkehajú és szürkearcú  
manó átvett, már a kapun túl,  
mely bezárult pár évre mögöttem,  
még mindig vidám voltam módfelett  
vidám bár álmos (rég nem aludtam),  
vidám mert ismét igazi dolgok  
részese lettem, két komoly úr  
vett közre az éjszínű kocsiban, mely  
kifejezetten énmiattam  
gördült át a decemberi hídon,  
vidám, mert kiabáltam az utcán,  
hogy értesítsék ezt meg amazt,  
vidám, mert véltem kirándulásnak  
azt az utat, de vidám azért is,  
mert ilyen szürke, ilyen kicsi bácsit  
még sose láttam, ő azonban  
nem volt vidám, megnyugtatóan  
unta a banánt, unatkozva  
írta alá az átvételi  
elismervényt és unatkozva  
forgatta ki hét zsebemet,  
és fapofával kobozott el  
zsebkendőt bicskát kulcsokat,  
majd egykedvűn elkérte övem  
és megvizsgálta sajátszeműleg  
hogy nem madzagra jár-e gatyám,  
majd közönyében ásítozva  
végigtapintott és már szinte  
szundikálva elkérte cipőm  
vígan leffegő madzagait –  
„Így nem tudok járni” – megvonta a vállát. 
Balkézzel tartva a nadrágomat,  
még mindig hetykén, az érdekes  
helyzettől lenyűgözve, gúnyos  
meghajlással nyújtottam át 
jobb kezemmel a pertliket. 
„Mire jó ez? Úgyse kívánom  
felkötni magam” – biztosítottam  
vígan. „Nem? – kérdezte – Miért nem?” 
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Fakó arcában semmi gúny. 
És ekkor utolért a félelem. 

És ezúttal az olvasót is átjárja ez a félelem, mert bár tudja, hogy az idő 
és a tér valódi börtönében jár, mire tudatosítaná egészen, a környezet hir-
telen megváltozik, szűkülni és növekedni kezd, kafkai kulisszává alakul, 
ahol már nem egy bizonyos és csak egyetlen sorsra vonatkozó porkoláb a 
kérdező, hanem a sohasem érkező Gödöt vagy éppen Camus és Sartre 
egzisztencializmusa. A konkrét magába zárja az általánost és az általános 
bizonytalan vonalai pontos kontúrokat kapnak. 

Hasonló versépítő eredményekre sajnos csak elvétve akadunk a 
Különreményben. Nem mintha a többi vers gondolati töltete esendőbb 
lenne az Amikor az a szürke ruhás mondanivalójánál, hanem elsősorban 
azért, mint már elöljáróban említettem, mert a gondolat gyakran a vers 
testén kívül magyarázza végig önmagát, talán azért is, mivel a kölcsönvett 
vagy túl hagyományos formával nem tud kellőképpen ötvöződni. Aligha-
nem a drámai dialógus alkalmasabb hordozója az eörsi gondolatvilágnak. 
Efelé hajló affinitását bizonyítja a Különreményben közölt Huligán–
Antigone is, amelynek elemzése azonban már túlmutatna Eörsi lírájának a 
vizsgálatán, s azoknak az építőkockáknak sem lenne jó kötőanyaga, ame-
lyekkel Eörsi más alkati tulajdonságaira támaszkodva a költőből a dráma-
írót feltételezhetően felépítem magamban. 
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BARÁNSZKY–JOB LÁSZLÓ 
Faludy Erazmusa144 

George Faludy: Erasmus of Rotterdam, Eyre and Spottiswoode, London 
1972, 298 l. 
 
Erazmus izgalmas korban élt. Itáliában a Borgiák, majd II. Gyula pápa 
uralkodott, és állandó polgárháborúk dúltak. A középkori kereszténység 
eszméi szeme láttára váltak hatalmas anyagi erőtlenséggé. Savonarola, a 
forradalmár szerzetes felborítja a Mediciek firenzei uralmát. Északon el-
terjed az olasz neoplatonista humanizmus és ezzel együtt és talán követ-
keztében a különböző mágikus praktikákban való hit. Franciaország, 
Anglia elnyeri modern nemzeti formáját, s közben fejek hullanak, néha 
Erazmus barátaié. Spanyolország mint a legortodoxabb katolikus állam 
imperialista hatalommá növi ki magát, a szent inkvizíció teológiai gesta-
pója internacionális hatalommá változik. De közben persze Rafael, Mi-
chelangelo, Leonardo művei megtöltik a templomokat és palotákat, 
Nürnbergben egy szorgalmas fiatalember, Dürer – akinek papája még 
annak idején egy Ajtós nevű községben ötvösködött – hirtelen nem mes-
terembernek, hanem művésznek, költőkkel egyrangúnak tekinti magát. 
Németországban egy fiatal egyetemi tanár megunja Szent Pál egyetemi 
elemzését, és az egyházról, a hitről szóló nézeteit a templomajtóra szöge-
zi. 

Erazmus ebbe a világba született bele, ebben dolgozott, ebben akarta 
megállni a helyét. 1466-ban született, Rotterdamban. Korán árvaságra jut, 
s bár korai képzettsége kitűnő latinista írót faragott belőle, gyámjai kolos-
torba kényszerítik, augusztinus szerzetes lesz. Párizsba megy teológiát 
tanulni, és itt megalapozza humanista hírnevét. Utána London, Oxford 
következik, majd ismét Párizs, azután Itália, Anglia, Louvain, Basel, 
Freíburg, hogy csak a főbb tartózkodási helyeit említsük. 

Sehol sem maradt sokáig. Mint egy örökös sakkban lévő király vonult 
végig Európán, könyvtárát, veseköveit, s egyre növekvő hírnevét hurcolva 
magával. Három területen is kiválót alkotott. Mint teológus, ő szorgal-
mazta északon a görög egyházatyák tanulmányozását, vezére volt azok-
nak, akik a rítustól és okoskodástól ellepett kereszténységet az őskeresz-
ténység humanista alapjaiig akarták visszavezetni. Mint a latin nyelv ab-
szolút mestere, évszázadokig befolyásolta ennek a nyelvnek a tanulását, 

                                                           
144 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 6. számában. 
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az egész klasszikus örökség elfogadására biztatott. És végül mint filozó-
fus humanista, a Butaság- Dicséretével, a Háborúban való Járatlanság 
című esszéjével, és a híres Colloquiával egyszerre lépett fel a képmutatás, 
a vérengzés, a babonák ellen, és a mindennapi esendőségünk erényei mel-
lett. 

Hatása óriási volt, ezt már első komoly életrajzírója, Huizinga, ötven 
évvel ezelőtt is alaposan tudta illusztrálni. Királyok, pápák hívták, hogy 
szolgáljon nekik. Faludy oly szépen bizonyítja, hogy Erazmus ingadozott, 
de aztán csak megmaradt magánzónak. 

Huizinga Erazmus portréja profilportré. Vonásai tiszták, határozottak, 
ha egy kicsit stilizáltak is. Huizinga Erazmusának hátteréül a humanista 
munkaszobáját választotta, s ebben hű maradt a rotterdami tudós tizenha-
todik századból ránkmaradt képeihez. Faludy egészalakos képet festett 
róla, s méghozzá olyat, mely a humanistát teljességében állítja elénk, s 
egy gazdagon rajzolt történeti tájképbe helyezi. Lényegében ugyanarról 
az Erazmusról van szó, csak hogy Faludy Erazmus arcképe teljesebb, em-
beribb, és mindenféleképpen bonyolultabb. Bonyolultabb, mert a kép há-
romdimenziós szerkezete egyszerre több síkon tudja Erazmus emberi, 
tudósi, írói alapállását, pillanatnyi reflexióit ábrázolni. Ebben természete-
sen segítségére van a majd ötvenéves kutatás eredménye, mely Erazmus 
korára új fényt derített. 

Itt van például ifjúkori olvasmányainak ügye. Huizinga említi, hogy a 
firenzei humanisták eljutnak északra, de Faludy neveket tud idézni, első-
sorban Lorenzo Vállát, akinek az ékesszólásról szóló műve fontos latin 
kézikönyv volt annakidején. Általában az a jellegzetessége a Faludy mo-
nográfiának, hogy kerüli a nagy általánosításokat, és tengernyi adatot so-
rolva fel, engedi, hogy az olvasó maga vonja le a következtetést. így pél-
dául elég, ha közli a Montaigu Kollégium életrendjét, melyben a reggeli-
zés fogalma nem létezett, a mosakodást meg egyenesen elkerülték, önsa-
nyargatás és memorizálás volt ott a lelkigyakorlatok alapja, és ismervén 
Erazmus nőiesen kényes tiszta voltát, s azt, hogy gyomra nem bírta a böj-
töt, teste a virrasztást, nem kell részletesen ecsetelni, miért hagyta ott ezt a 
helyet. Huizinga közli, hogy Párizs a humanizmus egyik fellegvára volt, 
de Faludy beszámol a könyvkiadás helyzetéről is, boltokról, hol mit lehe-
tett enni, a társadalmi szokásokról, a Sorbonne látványosan intellektuális 
csődjéről. Mindezt konkrét adatokkal támasztja alá. 

Huizinga egy kissé sértődékeny, anyagi gondoktól gyötört szobatudóst 
látott Erazmusban, akit főleg teológiai munkája izgatott. Faludy úgy látja, 
és ezt meggyőzően tudja bizonyítani, hogy Erazmus szerette volna mun-
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kájával közvetlenül alakítani a világ folyását. A Keresztény Katona Kézi-
könyve Macchiavelli–ellenes tanításai, a meg nem szűnő támadásai a 
szerzetesrendek visszaélései ellen, a pápai hatalommal folytatott hadako-
zása – Második Gyula mennyből való kizárattatása, a Törökellenes hábo-
rúra való felhívása, a sok nagy és kis pamflet számtalan ellenséget szer-
zett neki, de igaz tisztelőt is. Faludy kronológiai rendszerbe szedi a re-
formációval és Lutherrel kapcsolatos írásait, és szépen illusztrálja, hogy 
Erazmus egyrészt támogatta Luther céljait, igyekezett Lutherrel szembeni 
türelemre inteni, másrészt megpróbálta Luthert kompromisszumra bírni, s 
ezt addig folytatta, amíg lehetett. Amikor nem ment tovább, a szabad aka-
rat kérdésében ellent mondott Luthernek. 

Sok tekintetben bátor volt. A német parasztlázadás kegyetlen leverését 
elítélte – a parasztokat leverő német fejedelmek tőszomszédságában. A 
kor, a közhiedelemmel ellentétben, nem kedvezett a humanistáknak. 
Giordano Brúnót Rómában megégetik. Se szeri se száma azoknak, akik 
eretnekség gyanúja alatt állnak, s a gyanú rendszerint perrel végződik. 
Rengeteg ellensége van, igazi és képzelt is. Viharos idők ezek, Róma fel-
dúlása, a török háború, a svájci polgárháború, VIII. Henrik uralma. Óva-
tos volt? Igen. Főleg leveleiben adott hangot politikai véleményének, de 
levelei korának vezércikkei voltak. Néha sikerült elérnie valamit. Ferdi-
nánd és Szapolyai János között az erazmita lengyel udvar közvetít békét. 
Mária királynő budai udvara – írja Faludy— erazmusi elveket vallott. S 
mikor az udvar Brabantba, Hollandiába költözik, Mária régensnő 
kancelláriusa, Oláh Miklós hívja haza Erazmust. 

A börtönt és sok várost megjárt, sokat látott és átélt Faludynak más az 
élettapasztalata, mint Huizingának. Talán ezért is van, hogy Erazmust 
nem értékelni, hanem megérteni és megértetni akarja. És ennél jobbat, azt 
hiszem, sem szerzőről, sem könyvről, nem igen lehet mondani. 
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ZSIGMOND ENDRE 
Tiszta forrás145 

Farkas Árpád: Jegenyekör, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1971,132 lap 
 
Mikor kezdődött az erdélyi magyar írás nagyszerű ígéretekkel teljes új 
lélekindulása? Az ilyen renaissanceot, az ilyen fordulatokat, csak ritkán 
lehet határozott évszámhoz kötni, hiszen a történelem külső és az önma-
gával viaskodó lélek belső vezényszavára többnyire sok forrásból indul-
nak, amelyek közül nem egy talán évekig is búvópatakként rejtőzik, míg-
nem a felszínre törve és egyet akaró társaival egyesülve, új, termékenyítő 
folyóként egyszerrecsak gyökeresen újra rajzolja az egész irodalom tér-
képét. De ha pontos évszámot nem is említhetünk, azt már bízvást el-
mondhatjuk, hogy a „Forrás” nevet viselő könyvsorozat útnakindítása, 
fontos, kapukat nyitó tett volt az erdélyi irodalom történetének utóbbi 
negyedszázadában. A sorozat 1961-ben jelentkezett Veress Zoltán 
elbeszélésköltészetével, amelyet alig egy év alatt, Lászlóffy Aladár és 
Szilágyi Domokos verseskönyvei, valamint Bálint Tibor karcolatai követ-
tek. A Forrás tiszta, gazdag forrásnak bizonyult! 

Igen, az új nemzedék jelentkezése mérföldkő az erdélyi irodalomban: a 
könyvsorozat összefoglaló címe csakhamar egy egész nemzedék büszkén 
viselt megjelölése lett. Az első Forrás nemzedék legkiötlőbb tagjai ma 
már az erdélyi írás élvonalába tartoznak; az ő vállukon nyugszik a romá-
niai magyar irodalom jövőjének ezer szép gondja és reménye, sőt a ma 
irodalmának szivárványába is az ő tollúk keveri már a legélénkebb színe-
ket. A költők és a prózaírók mellé csakhamar felsorakoztak a fiatal, friss 
szemléltető kritikusok és irodalomtörténészek is. Kántor Lajos és Láng 
Gusztáv irodalomtörténete, lényegében, az első Forrás nemzedék szemlé-
letének jegyében tekinti át, elemzi és teszi új mérlegre az erdélyi írás el-
múlt negyedszázadát. Szőcs István, a romániai magyar irodalomkritika 
egyik legjobb, de mindenképpen legbátrabban elemző, vizsgálódó és leg-
színesebben fogalmazó művelője, szintén a Forrás első nemzedékéből 
került ki. Az úttörőket aztán, néhány év után, követte a nemkevésbé igé-
nyes második nemzedék. Legjobbjai ma már többek puszta ígéretnél, és 
méltán tarthatnak számot a szűkebb pátrián kívüli magyar olvasók és kri-
tikusok fokozott gondos figyelmére. 

                                                           
145 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 6. számában. 
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A második Forrás nemzedék legszebb szavú, legnagyobb reményekre 
jogosító költőinek az olvasók és a kritika szinte egybehangzóan a Kolozs-
várott élő, 1943-ban született Király Lászlót és a még nála is fiatalabb 
Farkas Árpádot tartja. Az 1944-ben született, Marosvásárhelyt, az „Igaz 
Szó” szerkesztőségében dolgozó Farkas Árpád szinte még kamaszként 
robbant be az irodalomba. Az értők már első próbálkozásaira fölfigyeltek, 
bár „Másnapos ének” című kötete csak 1968-ban jelent meg a bukaresti 
Irodalmi Kiadó gondozásában. Az idősebb nemzedék nevében Sütő And-
rás, az „Anyám könnyű álmot ígér” kiváló írója köszöntötte. 

„A Forrás–nemzedék: újabbkori irodalmunk ejtőernyős csapata. Csete-
patékedvelők fölszított rémhíre, miszerint az idősebb nemzedék a leszálló 
csapat tagjait az agyonverés káini szándékával várta. Amidőn Farkas Ár-
pád első verseit olvastuk, fölnéztünk az égre: ilyen kellene még. Igaz, 
hogy a földetértek közül egyesek – a szeles időjárásra való tekintettel – 
fegyvereiket eldobálták és lepkefogásba kezdtek. Farkas Árpád konok 
szenvedéllyel kereste meg a közösségi gondok lövészárkát... Aki látni 
óhajtja őt: hímes mezőkön andalogva hiába keresi.” 

Farkas Árpád új kötete, amely „Jegenyekör” címen a kolozsvári Dacia 
Könyvkiadó gondozásában három évvel az első jelentkezés után látott 
napvilágot, ismét nem hímes mezőkön andalgó költőt mutat. Első olvasás-
ra, a fiatal költő munkáival ismerkedő talán azokra a visszhangokra üti fel 
fejét, amelyek Illyés Gyula és József Attila munkásságára felelnek a 
farkasárpádi költészetben. Ez természetes is, hiszen az ismeretlennel ta-
lálkozva elsősorban a már ismertben keresünk fogódzót. Az is természe-
tes, hogy az említett hatásokat semmiképpen sem szemrehányásként te-
szem szóvá, hiszen megrovást inkább az érdemelne, ha a fiatal költők úgy 
mennének el az előttük járó mesterek műve mellett, hogy azt egy pillan-
tásra sem méltatják. Bevallom, nekem Farkas Árpád kötetében leginkább 
éppen azok a versek tetszettek, amelyek legnyíltabban vallanak Illyés 
Gyula költészetének, versépítő–technikájának és szemléletének hatásáról. 
Ilyen például a „Parasztudvar”, a „Dózsaarc”, vagy a nagyszerű próza-
vers, amely a „Mikor az öregemberek mosakodnak” címet viseli. Illyési 
erővel és elszántsággal szól a „Lipovánok” című vallomás is, amely 
ugyancsak a kötet legkiválóbb versei közé tartozik. 

Farkas Árpád meggyőzően szuverén versépítő eszközeinek kiválasztá-
sában: tud merészen modern lenni, de – és ehhez ma még több bátorságra 
van szükség! – mer hagyományos úton is járni, ha ezt ítéli gyümölcsö-
zőbbnek. Hangja talán csak a groteszknek szánt, de néha kissé sutára sike-
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rült verseknél bicsaklik meg időnként – ezeknek megrostálását talán szi-
gorúbban kellett volna végeznie. 

Ha a marosvásárhelyi költő munkáit egyetlen szóval kellene jellemez-
nem, a szolidaritás szót választanám: ennek a kolozsvári kötetnek fél-
száz–egynéhány verséből a hűség szép dallama zeng; hűség a fölnevelő 
tájhoz, „derékig földben álló” embereihez, de még fáihoz, állataihoz is. 
Az állatok, a „tomporra hullt bikák”, a „légykoszorús ünök” és leggyak-
rabban a rémületet vagy a fenyegető vészt jelképező lovak sűrűn tűnnek 
fel költészetének erdejében. Az állatok felé nem szent–ferenci idillben 
hajlik, hanem az embert és állatot egyaránt fenyegető pusztulás árnyéká-
ban összetartozásra késztető szolidaritással. 

Nem véletlenül látunk a kötet borítólapján és több illusztrációján is 
vergődő, megkínzott, a fájdalom égő karójára vont lovat. Farkas Árpád 
költészetében a megkínzott ló a kiszolgáltatottság jelképe, ahogy a kés a 
fenyegetésé. Nem kis mértékben, az ilyen nagyszerű költői jelképekben 
kicsapódó mondanivaló teszi ennek az új kötetnek az olvasását, elmélyült 
tanulmányozását, maradandó élménnyé. 

Egy 50 évnél is fiatalabb, második–kötetes költőről aligha lehet végle-
ges ítéletet mondani. De tartozom Farkas tehetségének azzal, hogy bevall-
jam: az elmúlt évtizedben feltűnt fiatalok között őt feltétlenül a legígére-
tesebb tehetségek közé sorolnám. Nem kétséges: nehéz út áll még előtte. 
De úgy érzem, ha kedveznek az istenek – a történelem időjárását irányító 
istenek és a költő laresei egyaránt –, akkor bizonyára sokszor mondjuk 
még, újabb köteteit lapozva és Sütő Andrással az égre nézve: „Ilyen kel-
lene még!” Farkas Árpádtól sokat várok, talán a legtöbbet. 
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SZEKERES PÉTER 
Vázlat a magyar filmgyártás helyzetéről146 

„A film az állam számára most is és a jövőben is  
mindenkor a politikai befolyásolás eszköze...”1 

 
I.  
 
1948–ban államosították a magyar filmgyártást és a forgalmazást. Ez ösz-
tönzően hatott a filmgyártás méreteire és minőségére, valamint a 
mozihálózat kiépítésére. Az új (nem–kommerciális) rendszer segítette az 
olyan alkotások születését és terjesztését, amelyek egyébként nem ver-
senyképesek a szórakoztató filmekkel. Az ilyen filmek művészi és általá-
nos emberi értékei többnyire fordított arányban vannak az eladott jegyek 
számával. Az államosítás egyben segítette a nemzeti filmipar fölépítését 
és fenntartását is. Magyarország kis ország és a film nagyon költséges: az 
államosítás tehát nemcsak pozitív, hanem szükséges intézkedés is volt! 

A központilag irányított és ellenőrzött, részben államilag szubvencio-
nált filmgyártás azonban számos ellentmondás forrása lett. Egyrészt: az 
eszmeileg, formailag új, úttörő filmalkotás igényli a jelentős anyagi–
szervezeti támogatást. Másrészt: éppen az avantgárd művészet tűri legke-
vésbé az állami, vagy a pártirányítást. Kétségtelen, hogy 1945 után a túl-
zott amerikai filmbehozatal a nemzeti filmgyártást hátráltatta volna, vi-
szont az amerikai filmek kiszorítása a piacról egyben a nyugati filmművé-
szet kiszorítását is maga után vonta. Sorolhatnánk még ezeket a bonyolult 
kérdéseket, amelyeket végig kell gondolnia annak, aki a magyar film 
helyzetét tárgyilagosan kívánja elemezni! 

A filmpolitika, amely a párt és az állam művelődési politikájának ré-
sze, az utóbbi negyedszázadban három alapelvet követett. Ezek: a) irányí-
tott, „pártos” alkotások létrehozása, b) a művészileg és politikailag ki-
emelkedőnek minősített filmek eljuttatása a közönséghez, c) a nyugati 
filmipartól független filmprodukció fölépítése és fönntartása. 

Ebben a vázlatban ennek a politikai beavatkozásnak néhány követ-
kezményét tárgyalom és nem érintem a magyar film esztétikai vonatkozá-
sait. Alapvető hipotézisem: a politikai beavatkozás megszabta a kor ma-
gyar filméletének jellegét; pozitívumait és negatívumait egyaránt. 

 

                                                           
146 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 6. számában. 
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II.  
Mivel a filmforgalmazás nem egyértelműen kommerciális, nem könnyű 
megállapítani, hogy milyen jellegű, milyen eredetű filmeket szeretett vol-
na a közönség 1948–57 között látni. A lakosság egy része csak az államo-
sítás után látott először filmet. A nyugaton ötven éve folyamatosan létező 
nagy filmválaszték, a gazdasági és politikai elzártság miatt, ma sincs még 
meg egyetlen kelet–európai országban sem. 1956 előtt a közönség jelen-
tős része (feltehetően) inkább csak „moziba ment” és nem tudatosan vá-
lasztott egy–egy filmet. A filmkultúra szintje alacsonyabb volt, mint nyu-
gaton és mind a műsor, mind a közönség igénye differenciálatlan volt. 
Ennek okai elsősorban nem a filmművészetben keresendők, hanem a gaz-
dasági és művelődési elmaradottság, az elzártság társadalmi tényezőiben. 

1948–57 között igen kevés nyugati filmet mutattak be Magyarorszá-
gon, régi magyar filmet pedig egyáltalában nem. 1957 után egyértelműen 
bebizonyosodott, hogy a közönség elsősorban a magyar és a nyugat–
európai kommerszfilmeket óhajtja látni: a majdnem egy évtizedes, erő-
szakolt filmpolitika (és az általános „átnevelés”) alapjában semmit sem 
változtatott a közönség ízlésén. 

A jelenség közismert. De ma már több objektív adat is igazolja, hogy a 
közönség igényei merőben ellentétesek a hivatalos várakozásokkal. 1956–
57-ben a Filmtudományi Intézet ismét bemutatott néhány régi magyar, 
valamint nyugati filmet: a klubvetítésekre nagyon sokan próbáltak „feke-
te” árfolyamon jegyet vásárolni. Az intézet részben csak giccsek bemuta-
tásával képes munkásságát anyagilag biztosítani. A harmincas évek mű-
vészileg és technikailag egyaránt silány magyar filmjei ma is nagy sikert 
aratnak, különösen vidéken. 1957 után évekig minden bemutatott ameri-
kai film jelentős kasszasiker volt. Ezzel szemben a legtöbb (olykor érté-
kes) szovjet film minden szervezési kampány ellenére megbukik. Közis-
mert, hogy a romantikus, történelmi (Jókai regényeket, vagy más klasszi-
kusokat feldolgozó) magyar filmek nagy sikert érnek el. Egy 1970-ből 
származó statisztika2 szerint 1960-69 között a legsikeresebb nyolc film 
magyar volt (három millión felüli nézővel). A következő hét helyen há-
rom nyugat–európai és négy magyar film osztozik (kettő és fél – három 
millió közötti néző). A tizenhatodik helyen találjuk az első szovjet filmet. 
Az első ötven helyezett között csak öt szovjet és két más kelet–európai 
film van. Ezeket az adatokat nem politikai következtetések levonása vé-
gett idéztem, hanem csak annak bizonyítására, hogy a magyar közönség 
egyértelműen a magyar és a nyugati kommersz, szórakoztató filmeket 
kedveli és nézi meg elsősorban. 
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Az adatok azonban még így is a valóságos közönségigénytől eltérő ké-
pet mutatnak. Ha Magyarországon nemzetközi cégek, kommerciális 
szempontok alapján mutatnának be filmeket, a közönség választéka igen 
nagy mértékben nőne és a magyar helyzet (a bemutatott filmek jellege, 
száma) feltehetően nem nagyon különböznék a nyugat–európai gyakorlat-
tól. 

Ez a fordulat valószínűleg a szovjet, a népi demokratikus, s részben a 
magyar filmek, továbbá számos művészileg kiemelkedő nyugati film bi-
zonyos kiszorítását eredményezné. 

A jelenlegi gyakorlat az, hogy olykor nagysikerű kommerszfilmeket 
levesznek a műsorról, miközben művészi és politikai szempontból jelen-
tősnek minősített filmeket üres házak előtt vetítenek. 

1948-ban egy határozat kimondta, hogy Magyarországon csak művé-
szileg és politikailag értékes filmeket fognak bemutatni. A „személyi kul-
tusz” éveiben ez elsősorban szovjet, másodsorban magyar és kelet–
európai „szocialista” kommerszfilmek formájában realizálódott. Ezek a 
filmek lényegileg a szórakoztató filmek hagyományos módszereit vegyí-
tették a pillanatnyi propagandacélokkal. így, bizonyos értelemben, mind a 
közönséget, mind a politikai vezetést kielégítették. A közönség Latabárt 
ment megnézni, viszont a film esetleg az antifasiszta harcot vagy az MHK 
mozgalmat propagálta. 

Az elzártság következtében ezek a „politikai propaganda” filmek, be-
leértve számos szovjet kalandos–háborús filmet is, általános szórakoztatá-
si igényeket elégítettek ki. A forgalmazó vállalat több kiadványa szerint a 
néhány bemutatott nyugati (különösen a francia romantikus–kalandos) 
film rendkívül sikeres volt. Szovjet filmek esetében csak előírt tervszám-
ok és erőszakos beavatkozások révén volt biztosítható a megkívánt láto-
gatottság. 

1956 után, és különösen a hatvanas években, lényeges, de nem alapve-
tő változások történtek. A filmforgalmazás még mindig alá van rendelve a 
politikai szempontoknak. A filmek „magyar”, „szovjet”, „népi demokra-
tikus” és „egyéb” kategóriákban kerülnek forgalmazásra és ezek 25–25 
%-os arányszámát többé–kevésbé megkövetelik valamennyi forgalmazó-
tól. A politikai szempontból kívánatos filmek a mai napig nagy reklám-
mal, a legjobb mozikban kerülnek bemutatásra. Ennek ellenére még isko-
lák szervezésével sem biztosítható a mozik minimális nézőszáma ilyen 
filmek esetében. A kampány, az erőszakolt szervezés, a statisztikák meg-
hamisítása ma is tart. Néhány példa: A „Mi húszévesek” című szovjet 
filmet fél év alatt több mint húsz budapesti moziban játszották és ennek 
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ellenére sem érte el a nyolcezres nézőszámot. A „Lenin Lengyelország-
ban” című filmet hetekig vetítették majdnem üres házak előtt, annak elle-
nére, hogy számos vállalat és szakszervezet felvásárolta a jegyeket a „ki-
váló dolgozók” számára. Nemzeti és nemzetközi ünnepek előtt és alatt 
évente legalább egy tucat film kerül bemutatásra ilyen alapon. Prémiu-
mok, egyéb direkt és indirekt ösztönzők segítik a politikailag és művészi-
leg kiemelkedőnek minősített filmeket, de még ez sem biztosítja a közön-
ségsikert. Másrészt, sikeres kommerszfilmek kerülnek le műsorról és a 
kópiák száma sem a sikerrel függ össze. Egy budapesti moziban két év 
alatt 36 olyan film került le idő előtt műsorról, amelynek látogatottsága 
100%-os volt. 

Tévedés volna a magyarországi filmforgalmazást pusztán politikai vo-
luntarizmussal vádolni. Különösen az utóbbi évtizedben, számos, valóban 
értékes filmművészeti alkotást támogatott az állam anyagilag és szerveze-
tileg. Bizonyos szempontból szintén voluntarizmusnak ítélhetjük azt az 
elképzelést, amely szerint a művészileg kiemelkedő alkotásokat minden 
áron el kell juttatni a tömegekhez. Marxista és polgári szociológusok ki-
mutatták, hogy a közönség és a kortársi művészet közötti elidegenedés 
nem számolható fel sem szervezés, sem nevelés útján. A közönség ízlését, 
igényét, valamint elutasító álláspontját némely valódi műalkotással szem-
ben, alapvető szociológiai tények határozzák meg és még a legjobb peda-
gógus vagy szervező sem tud azon lényegesen változtatni. 

Másrészt egyre több kiemelkedő film nem kerül bemutatásra, pedig ma 
már valóban létezik olyan közönség, amely minden jó klasszikus és mo-
dem művet látni szeretne. A nyugati (és olykor a lengyel, csehszlovák, 
jugoszláv) filmművészet több értékes alkotása politikai és gazdasági okok 
miatt egyáltalán nem jut el a magyar mozikba. 

Tehát, mind a nagyközönség szórakozási igényeit, mind egy szűkebb 
közönség sajátos igényeit tekintve, egyértelműen kimutatható, hogy a 
film politikai és a közönség igénye ellentétben áll egymással. Annak elle-
nére, hogy szellemi, művészeti termékekről van szó, leghatásosabban a 
„kereslet és kínálat” piaci kategóriáival mutathatjuk ki ezt az ellentmon-
dást. 

Antagonisztikus ez az ellentmondás? Amennyiben a mai állapot a je-
lenlegi gazdasági és politikai rendszer következménye, csak arányaiban, 
de nem lényegében változtatható meg. A gazdasági elzártság lehetetlenné 
teszi nagyobb számú nyugati filmek megvásárlását, a politikai cenzúra 
lehetetlenné teszi némely filmek bemutatását. Ez, mind az olcsón besze-
rezhető avantgárdra, mind a drága, de nagysikerű nyugati kommerszfil-
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mekre vonatkozik. Ugyanakkor a közönség egyértelműen a nyugati fil-
meket igényli. 

 
III.  
A marxizmus teoretikusai közül sokan és nem is a jelentéktelenek – 

Marx, Lenin, Lukács, Gramsci – a mai gyakorlattól eltérő nézeteket val-
lottak. Vannak, akik a művészet és a politika „kibékíthetetlen” ellentétéről 
beszéltek. Gramsci szerint: „A művész szükségképpen azt ábrázolja, ami 
van, reálisan, nem konformista módon. Ezért politikai szempontból nézve 
a politikus sohasem lesz elégedett a művésszel...”3 E kérdésekről, vi-
szonylagosan demokratikus szellemű vita tulajdonképpen 1945 és 48 kö-
zött zajlott le utoljára (Lukács maga sokat írt és vitatkozott akkor e tárgy-
ban.4). 

Eltekintve néhány kivételtől, azt mondhatjuk, hogy 1949-től napjainkig 
Magyarországon egy művészileg jelentős filmipar kielégítő politikai–
szellemi feltételei nincsenek biztosítva. Ez nem zárja ki értékes alkotások 
születését, de lehetetlenné teszi a szabad alkotói csoportok és programok 
kibontakozását, ami figyelembe véve a filmművészet kollektív jellegét és 
költséges voltát, alapvető fontosságú. 

Az éppen kibontakozó új magyar filmművészetet, első nemzetközi si-
kerei után, 1949-től kezdődően radikálisan alárendelték a párt taktikai 
céljainak. Ez az állapot több évig tartott. Az ekkor készült filmeknek 
mind Magyarországon, mind valamennyi kelet–európai országban és a 
Szovjetunióban a következő politikai feladatokat kellett elvégezniök. 

Tematikailag: ábrázolniok kellett a haladás és a reakció erőinek harcát 
a történelemben, a munkásmozgalom fejlődését, az antifasiszta harcot, az 
imperializmus és a belső osztályellenség elleni küzdelmet, az új rendszer, 
a munkaverseny, a szocialista építés eredményeit. 

Művészi magatartásban, módszerben mellőzniök kellett a negatív hő-
söket, a pesszimizmust, illetve semlegesíteni a negatív hőst, az extrém, a 
különös példát, a nem tipikust. A hatóságok azt kívánták, hogy a művész 
tegye magáévá a párt határozatait és fejezze ki azokat filmjeiben. Legfon-
tosabb volt a nevelő propagandista magatartás az alkotói folyamatban, a 
kész műben. 

Formailag: a filmeknek könnyen érthetőknek kellett lenniök és 
kerülniök kellett a burzsoá formalizmust.5 

Az 1949 és 55 között készült magyar filmek megfeleltek ez előírások-
nak, melyek alapvetően idegenek a művészet lényegétől. Még ha ez akkor 
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nem is volt annyira szembeötlő. Ezek a várakozások és kívánságok fino-
mabb, differenciáltabb formában, de lényegükben ma is érvényesülnek. 

A cenzúra azonban a korlátozásnak csak egy formája. Legalább ilyen 
hatású, s a művészettől ugyancsak idegen az „öncenzúra”. Több mint két 
évtized alatt az alkotók tapasztalhatták, hogy sok elképzelésük és filmter-
vük nem jutott túl a kávéházi beszélgetéseken. Sok esetben be sem nyújt-
ják ötletüket, vagy forgatókönyvvázlatukat. A hatvanas években létesített 
(nem önkéntes, hanem felülről szervezett) alkotócsoportokban is nagy-
mértékben érvényesült az öncenzúra. Nem volt szükséges a politikai ve-
zetés konkrét rendszabálya. A beavatkozás lehetőségének tudata elegendő 
volt arra, hogy a művészek meggondolják, milyen ötletekkel és tervekkel 
állnak elő. 

Mindezek ellenére a forgatókönyvekben és a készülő filmekben gyak-
ran került sor radikális, vagy egyenesen brutális beavatkozásra, melyekről 
azonban a sajtó, s más tájékoztató szervek még utalásokban sem adtak 
hírt. 

Ettől függetlenül azonban az is kétségtelen, hogy az állam több értékes 
filmművészeti alkotást támogatott anyagilag. Részben azért, mert számos 
mű nem kapcsolódik közvetlenül a jelenlegi politikai problémákhoz, vagy 
sokféleképpen értelmezhető, továbbá: minden rendszerben vannak kivéte-
lek. Az is valószínű, hogy kapitalista filmgyártás esetén ezeknek a nem-
zetközileg elismert magyar filmeknek egy része nem született volna meg, 
mivel nem kecsegtetett volna üzleti sikerrel. 

 
IV.  
1956 után a vezetők megeresztették a gyeplőt. Az utóbbi évek engedmé-
nyei főleg a televízió elterjedésével és a társadalmi gyakorlat lényeges 
változásaival magyarázhatók. 

A mozik Magyarországon, mint valamennyi fejlettebb országban, el-
vesztették közönségük 40–50 százalékát. 1969-ig több mint 500 mozi zárt 
be 

Magyarországon. A jegyek ára néhány év alatt 25–30%-kal emelke-
dett. A televízió terjedésével a mozi elvesztette politikai propaganda fon-
tosságát. Ezzel is magyarázható a viszonylagos „liberalizmus” a filmgyár-
tásban. 

A televízió konkurenciája, a megnövekedett és differenciálódott fo-
gyasztás az addiginál élesebben vetette fel a kereskedelmi szempontokat. 
Annak ellenére, hogy a vetítési tervekben papíron továbbra is érvényes a 
25–25%-os arány, az előadások és különösen a közönség számában az 
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arányok lényegesen eltolódtak a nyugati (és némileg a magyar) film javá-
ra. Annak ellenére, hogy az állam továbbra is dotálja a filmgyártást, ma 
már csak bizonyos engedmények által biztosítható a mozik minimálisan 
előírt bevétele. A Film Főigazgatóság tájékoztatója aggodalmasan jegyzi 
meg: „A szovjet film aránya Szabolcs megyében volt a legmagasabb (az 
összes néző 11,1%-a), a legrosszabb Budapesten: 5,1%. A népi demokra-
tikus országok filmjeit Tolna megyében a nézők 21,7%-a látta, míg Bu-
dapesten csak 11,6%. A fővárosban az összes néző 59,2%-a, Csongrádban 
47,5%-a esett a nyugati filmekre, míg Szabolcsban csak 35,6% ... A mű-
sorpolitikai tevékenység lazulása, a kommerciális érdekek előtérbe kerü-
lése az utóbbi években különösen szembetűnő a fővárosban, Szegeden, 
Miskolcon, Pécsett, Csongrád, Somogy és Komárom megyében.”6 Ez az 
idézet azt is jelenti, hogy éppen a fejlettebb, városi településeken, illetve a 
fővárosban változtak az arányok. 

A változások másik jellegzetessége a differenciálódás. A társadalmi 
fejlődés és ezen belül az általános filmkultúrának a fejlődése – akárcsak 
valamennyi fejlettebb országban – elősegítette egy „elit” közönség kiala-
kulását. Új intézmények alakultak (Filmmúzeum, művész–mozik, film-
klubok stb.) és a középiskolákban megkezdődött a filmesztétika oktatása. 
Viszonylag magas nézőszámot ért el az utóbbi tíz évben több hazai és 
külföldi filmművészeti alkotás. Figyelembe véve a nemzetközi statiszti-
kákat, meglepő, hogy a legsikeresebb kommerciális és a legnehezebb 
„avantgárd” film nézőszámai között az arány kb. 10 :i, s ez sok esetben 
azt jelenti, hogy az előbbi 2–3 milliós nézőszámával szemben 300–800 
ezres (!) nézőszám áll. E tanulmány írója nem talált kielégítő magyaráza-
tot erre a jelenségre. 

A párt és az állami vezetés mindezek ellenére mereven elzárkózik több 
modern nyugati műalkotás bármilyen formában történő bemutatása elől. 
A nyugati filmművészet jelenlegi tendenciáit véve alapul, a tilalom egy-
aránt érinti a „maoista” és a „revizionista” címkével ellátott műveket. 
Sújtja a tilalom a sex filmeket is, valamint némely francia, svéd, olasz, és 
más modem filmalkotást. 

Ha a mai filmirányítási rendszert az ötvenes évek rendszerével vetjük 
össze (lényegében azonos intézményekről és azonos irányító személyek-
ről van szó), azt látjuk, hogy a filmpolitika a némileg megváltozott társa-
dalmi körülmények között lassan elveszti régi funkcióit, de nem képes 
helyettük újakat találni. Mindmáig megoldatlan kérdés a gazdasági tevé-
kenységen túlmenően a második forgalmazási rendszer, a művészi filmek 
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módszeres gyártása és terjesztése, továbbá a kommerciális forgalmazás 
bevételeinek kellő felhasználása. 

Ezzel oda érkeztünk vissza, ahonnan az új magyar film 1945-ben elin-
dult és amiről annak idején oly sok vita folyt. Szőts István, Lukács 
György és mások már huszonöt éve sürgettek egy differenciált művészet-
politikát, illetve filmpolitikát. Miközben a gyakorlat, a közönség nyomása 
lassan „kierőszakolja” azokat a filmeket, amelyeket a nézők kívánnak, a 
magasabbrendű alkotások folyamatos létrehozása és terjesztése még min-
dig megoldásra vár! így érkeztünk vissza a bevezetőben fölvetett kérdés-
hez: lehetséges-e olyan állami támogatás, amely a segély viszonzása 
képpen nem kívánja a művészettől, hogy a politikai propaganda szolgála-
tába szegődjék és tartózkodjék a mecénás bírálatától. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Meghal-e a regény?147 

Sükösd Mihály: Változatok a regényre, Gondolat, Budapest 1971, 225 lap 
 
„Ez a könyv végülis gyakorlati elmélet, szabatosabb műfaji szóval: esszé. 
Kísérlet. Reméli, hogy – viszonylagos érdemei beszámításával – kivívja 
az ellenkezést, folytatást, meghaladást. Szeretné elkerülni a Hétköznapok 
és csodák elméletének tévedéseit, szeretné megközelíteni a fogékony 
elemzést és előadást, amely Szerb Antal művét máig eleven példaként 
őrzi” – írja a Változatok a regényre című tanulmányának előszavában 
Sükösd Mihály, s az olvasó elmerülve e kitűnő esszében, egyre intenzí-
vebben érzi a szerzői óhaj beteljesülésének bizonyosságát. Annál örven-
detesebb ez, mert még a nemzetközi irodalomban is kevés az az átfogó 
monográfia, amely a modern regény utolsó negyed századának típusait, 
irányzatait vizsgálná, méghozzá amolyan megemelt olvasónapló formájá-
ban, amelyben a leszűrt eredmények és a felvázolt erővonalak közvetlenül 
vállaltak, s nem teóriagyűjtemények metszeteiből, átalakításaiból, érvelé-
seiből és ellenérveléseiből származnak. Másszóval Sükösd Mihály saját 
olvasmányélményeire építi gondolatmenetét, vállalva az ebből adódó 
egyéni véleményalkotás következetességét, egyediségét, és nyíltságát, s 
már eleve lemond a teljességre törekvésnek reménytelen és sohasem 
meggyőző kísérletéről, az adat- és névhalmazok olvasót terhelő és megté-
vesztő konglomerátumáról. Nem hagy kétségben afelől, mit tart fontos-
nak, mit fedezett fel a modern regényirodalom történetéből, de ugyanak-
kor attól is óvakodik, hogy Szerb Antal mindig szellemes, de gyakran 
túlságosan is sommás definícióiba, vagy különösen jóslásaiba bocsátkoz-
zon, így azután könyve mozgékony és kiegészíthető természetű, s mert 
nem lezárt, tágas marad a jelen befogadására. 

Milyen a regény? Milyen volt a regény? Mik azok a regény modellek, 
amelyekre a huszadik századi regény kiutat keresően felépült? Ezekkel a 
kérdésfelvetésekkel, s a rájuk adandó válasszal indul Sükösd tanulmányá-
nak nyitánya. Szűkszavúan, s csak a leglényegesebbre korlátozottan. A 
szerző két olyan nagy mintát talál, amelyet példaként, torlaszként, taga-
dandó és megújítandó, de kikerülhetetlen hagyományként századunk re-
génye örökölt. Mindkettő Oroszországban született, egymás mellett, 
egymás ellenében, egymást magasítva, az egyik Tolsztoj, a másik Doszto-

                                                           
147 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 6. számában. 
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jevszkij műhelyében. A megállapítás nem új, de mindenesetre alkalmas 
arra, hogy Sükösdnek ne kelljen messzibbre kalandoznia, megfelelő min-
ták felmutatásáért és arra is, hogy a regény építőelemeit felsorolhassa, s a 
rajtuk esett változásokat kitapinthassa. 

Miből áll a regény struktúrája? Cselekményből, azaz eseményvilágból, 
térből, időből, személyiségből, információból és világképből. Mi történt 
ezekkel az elemekkel? Leszűkültek – állapítja meg Sükösd, s hozzálát a 
leszűkülés tüneteinek és okainak vizsgálatához. Az okok kézenfekvőek: a 
regényíró tudása csökkent. Természetesen nem abszolút értelemben, ha-
nem a kor tudatával szembeni relativitásában. A múlt századi realizmus 
eszménytípusa az „emberi színjáték” regényideálja volt, s ha ismeretkész-
letéből a vágyott totalitásra nem is tellett, egy hézagosságában is lenyűgö-
ző regénysor anyagára – Balzactól Zoláig futotta. A huszadik századi re-
gényíró szerencsés esetben azt a valóságrészletet és emberréteget örökíti 
meg, amelynek környezetébe beleszületett. A múlt század klasszikus re-
gényeiben a társadalom osztályai – rétegei együtt és egyszerre szerepel-
hettek (gondoljunk csak Tolsztoj Háború és békéjére), korunk regényírói 
viszont osztozni kényszerültek, Sükösd csoportosításában: Thomas Mann-
nak az értelmiség jutott, Proustnak az arisztokrácia, s a felsőpolgárság, 
Kafkának a hivatalnokréteg, Joyce-nak a stilizált kispolgárság, az ameri-
kai regényíróknak egy–egy amerikai tér- és időréteg jellegzetes lakossága, 
Solohovnak a forradalom parasztvilága. 

A leszűkülés további okai, hogy a regényíró világképe viszonylagossá 
vált és ennek következtében a regény tematikája és értékrendje is átala-
kult. A regény már nem az országúton utazó tükör, mint Stendhal vallotta, 
hanem tükörcserép, s ebben a cserépben nem a világ teljessége, mindösz-
sze metszete tükröződik vissza. Mindez a leszűkülés azonban nem feltét-
lenül értékcsökkenés is. Sükösd nem is akar végleges értékítéletekbe bo-
csátkozni, megelégszik azzal, hogy a széttört tükröt és ennek tükrözési 
irányait nagyvonalakban felvázolja. Szerinte a regénystruktúra újabbkori 
története három fő irányban kereste a meghaladás és az újatalkotás lehe-
tőségét. Az új valóságregényen keresztül, mely egyszerre konkrét és 
szimbolikus érvényű, a kiemelt példák Fagyejev, Pilnjak, Szerafimovics, 
Dreiser, Hemingway, Faulkner, Steinbeck, Reymont, Krleža, – a tudatre-
gényen keresztül Gide, Cocteaeu, Giraudoux, Huxley, Virginia Wolf (ez a 
regényforma a külső cselekmény elszegényítésével, a benső élet kiteríté-
sével, a regényhősök árnnyá, tétellé, játékká sorvasztásával a regénystruk-
túra formai kereteinek sokszoros felforgatásával módosította a műfajt, s 
végül az új naturalista regényen keresztül: Galsworthy, Sinclair Lewis, 
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Duhamel, Fallada, Upton Sinclair. A fenti irányzatokba sorolható regény-
típusok mellett magányos szigetet képviselnek Kafka, Musil, Proust, 
Joyce, Martin du Gard, Solohov, valamint Thomas Mann és Gorkij re-
gényvilága. Mit nyújtott a múlt századi regény, ha megvalósulásának 
csontvázát, s létrejöttének elsődleges funkcióját keressük? Híranyagát-
adást, amely magába foglalta az újat, a meglepőt, az ismeretlent. Nyújt-
hat-e ilyen regényinformációt korunk regénye a telekommunikációs esz-
közök elterjedésével, az embertudományok magabiztos eredményei ide-
jén? Mi az az új, a soha nem hallott, amelyet közvetíthet, továbbadhat? 
Sükösd úgy véli, hogy az új regényinformáció nem naturalista anyagtöm-
böket, nem is elvont jelképeket továbbít a megjelenítésre váró világból, 
hanem dimenziókat, metszeteket, olyan ismereteket kíván a regény vilá-
gába zárni, amelyek nem a jelenségek absztrakt lényegét kutatják, nem is 
a természetutánzó folyamatukat, hanem viszonylatrendszerüket. Ezt az 
információs közvetítés megvalósíthatatlannak tartja, ezért a regényből 
kizárja a jelenségeknek azt a tételes rangsorolását, amely a 19. századi 
nagyregény nélkülözhetetlen módszere volt, és lemond a jelenségek zárt 
folyamatba, hosszmetszetbe foglalásának közlésformájáról is. 

És mi lesz a hol volt, hol nem volt, klasszikus cselekményével? Két-
ségtelen, hogy ennek linearitása, kauzalitása, eseménylépcsője, vagyis 
elejétől végigmondhatósága gyanússá vált. A modern regénycselekmény 
„kitalálása” sem a gátlástalan eseményteremtéssel, sem az események 
kerek egységbefoglalásával, lezárásával nem élhet. A regényíró képzelete 
kötött. A történést, s a történést szolgáló cselekményt az a viszonylatrend-
szer szabályozza, amelynek felderítésére vállalkozott a regény. Az ese-
mények tehát nem önmagukért vannak, így nem is igazodhatnak önmaguk 
természetéhez. Az események s a belőlük szerveződött cselekmény ren-
deltetése a modern regényben csak a hordozás, közvetítés, kivetítés. Nem 
önmagukért, hanem önmaguk elvont kapcsolata helyén, annak képvisele-
tében, szolgálatában léteznek. 

Tanulmányának további fejezetében a tér és idő kérdését vizsgálja a 
szerző, tehát egyrészt azt, hogyan módosul a realista regényföldrajz, más-
részt, hogyan módosul időelmélete. Amit a regénytér alakulásáról és vál-
tozásáról mond, pregnáns, kimerítő összefoglalás. A regénytér általáno-
sodó és mítizálódó meghatározásával is egyetértek, Kafkától Camusig, a 
sehol és a bárhol egységének mítoszáig... Az elvont tér alakzatait, a szo-
bát és az országutat is jól választott mintáknak tartom. A modern regény 
időelemének magyarázatából azonban mintha kimaradna a külső és belső 
idő diszharmóniájának a megragadása. A felismerés lehetősége kétségte-
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lenül a sorok közt bujkál, a tér és idő egyeztetésének, a térmontázs és 
jelenidő, a misztikus tér és statikus idő, az elégtelen jelenidő és a jelenné 
lett múltidő bekezdéseinek árkaiban, de ezúttal elmarad az a precíz össze-
gezés, amely a hármas időelem külső és belső idejű tartalmát, hosszúsá-
gát, harmonikusan felmérné, megvilágítaná. Talán ez az elmulasztott és 
kellően ki nem értékelt felfedezés okozza az elsietett jövendölést, hogy 
Semprun nagy utazásának regényideje a modern regény legbiztatóbb – 
mert tudatos és tárgyilagos – távlata. Én mindössze egyik, s nem is a leg-
érdekesebb lehetőségének érzem. Meggyőződésem, hogy az idő előremu-
tató és visszatartott, visszatartható mutatója még több teret, még több va-
lóságot, még több személyiséget képes jelezni, mint Semprun kétjövőjű 
kísérlete. 

És mi lett a tér és idő új egységébe helyezett személyiséggel? A leszű-
kült keretben ez a személyiség is összezsugorodott. Folyamatosan csök-
kent jellemrétegeződése, pontosabban: a sokszínű, rétegezett jellemábrá-
zolásának érvényes módszere. Az újkori regényíró nem hiszi, hogy hiány-
talanul ismerné hősei lelkét. A személyiség belső tulajdonságainak zsugo-
rodásával együtt megy végbe önmagántúli kapcsolatainak, viszonylehető-
ségeinek elsorvadása, illetve egyszálúvá, együteművé alakulása. A sze-
mélyiség tér- és tartalmi lehetőségei is leszűkültek. E hármas visszavonu-
lás után milyen mintákat tár elénk a modern regény személyiségállomá-
nya? Sükösd csoportosításában a Freud által ösztönzött lélektani szemé-
lyiséget, a különösen Hemingway gyakorlatából ismert lelkefosztott sze-
mélyiséget, Kafka együtemű személyiségét és Musil tulajdonságnélküli 
személyiségét. E minták meghaladására több kísérlet történt, sajnos nincs 
mód a tanulmány ezirányú részleteire kitérni. A személyiségről szóló 
vizsgálódását Sükösd azzal zárja, hogy korunk legtágasabb struktúrájú és 
legáltalánosabb személyiségmintáját Styron: Nat Turner vallomásai című 
regényében találta. 

Milyen jövő vár erre a térben, időben, cselekményben leszűkült, meg-
zsugorodott személyiségű regényre? – kérdezi Sükösd. Kétségtelenül, az 
író egyszerre többféle csapdába szorul, s elszaporodtak esélyes verseny-
társai, a krimi, a porno, sci-fi és a giccs. De ennek ellenére, ha nem is 
irigylésreméltó, nem is szánandó a holnap regényírója. Szerepe és státusa 
elbizonytalanodott ugyan, de feladata viszonylagosan nehezült meg, csak 
egyidejűségünk állapotából szorongató, ezért kíméletlen elhatározásokat 
igénylő. A regényíró lehetősége ma sem kevés, rendelkezésére áll szemé-
lyes tapasztalata, tudataink absztrahálható történelmi múltja, műfajának és 
önmagának meghatározást követelő, ezért felszabadító közeljövője. 
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A szerzőnek ezzel a nem eltúlzott optimizmusával is egyetérthetünk. A 
regény halálának jövendölői hovatovább többszázados múltra tekinthet-
nek vissza. Az újabbkori jövendölőkből említsük meg Ortegát, aki 1936-
ban jelentette ki, új motívumokat találni gyakorlatilag lehetetlen. Sükösd 
azóta összegyűjtött példatára bizonyítja, hogy a regényműfaj napjainkig 
hódít új területeket. 

Végezetül nem árt rámutatni, hogy Sükösd Mihály tanulmánya a széles 
olvasóközönséghez szól, eligazító és útmutató írás. Azáltal, hogy anyag-
ismerete leginkább a négy európai – az angol, orosz, német, francia – re-
gényirodalomra utal, nem terheli az odafigyelést felesleges és egzotikus 
kitérőkkel és az egyszerű áttekinthetőség kedvéért a skandináv, valamint 
a japán regénystruktúra bemutatását is ki tudja iktatni tanulmányának 
gondolatmenetéből. A magyar példák elhagyása is szerencsés, mert így 
könyve nem regionalizálódik egy szubjektívebb hazai értékrendhez, ha-
nem az európai regényismeret tudatához közeledik. Nyelve közérthető, 
nem lírizáló, s éppen ezért olvasmányos lírai nyelv, fogalmazásában, szó-
csoportosításában, fogalmi megjelölésében minduntalan elővillan a szép-
író Sükösd Mihály találékonysága is. 

Felvetett kérdésére: meghal-e a regény, mint sokan siratják? Bomlik-e 
– azaz –, hogy az etimológiai fogalomértelmezéshez ragaszkodjunk, régi 
elfogadott értékformákhoz viszonyítható tartalmi–formai egységét keve-
sebbre, alantasabbra, legalábbis gyanúsan bizonytalanabbra cseréli fel, a 
szerző szavaival válaszolhatunk: „A bomlás címszavát nem vetnénk el 
feltétlenül. Hasznos és használható fogalom lehet, ha nem a feltétlen ér-
tékcsökkenést, egy műfaj lefeléhajló fejlődésgörbéjét fedi. Hanem a mű-
faj külalakjának, jelenséghálózatának és belső lényegének változását, 
anélkül, hogy ez a módosulás – elvontan, általában – értéktelenedést is 
jelentene. Ebben az értelemben a regény vitathatatlanul bomlik, azaz alak-
ját változtatja. De nemcsak ma tesz így, hanem legalább kétszáz éve. 
Közben ma is – mint tegnap és tegnapelőtt –, megteremti a maga szocio-
lógiailag és esztétikailag korszakos jelenségeit. És a huszadik század utol-
só harmadában nem találni jelét, hogy ez a regényszerep végéhez köze-
ledne. A regény funkciója, jelentése, jelzésrendszere, viszonyhálózata, 
külalakja változhatok és változik, némely művek, sőt regénycsoportok, 
regényirányzatok átlagos értékszintje is alacsonyabb lehet, mint korábbi 
időkben – de a regény az emberiség mai kommunikációs kapcsolataiban 
is őrzi a maga felcserélhetetlen helyét. 
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KOVÁCS IMRE 
Király helyett polgár148 

Csonka Emil: Habsburg Ottó, Egy különös sors története, Új Európa, 
München 1972, 580 lap 
 
Ilyen nehéz szívvel még nem írtam könyvismertetést, mint most, hogy 
elolvastam Csonka Emil életrajzát Habsburg Ottóról. Az utolsó magyar 
király és osztrák császár fia magamkorabeli férfi, hatvanéves, majdnem 
egész életét száműzetésben töltötte. Még nem volt hétéves, amikor 1919 
tavaszán apjával, IV. Károllyal el kellett hagynia Ausztriát; negyedszá-
zaddal később, 1945 nyarán rövid időre visszatérhetett, de szovjet nyo-
másra kiutasították. Miután lemondott az osztrák trónra formált igényéről, 
mint egyszerű polgár, 1966. októberében hazalátogatott, de nem telepe-
dett le Ausztriában. A bajorországi Pöckingben él, sorsa különös sors – 
emigráns sors. 

Meg kellett ismernie azt az életet, melyet elődei sok jó magyarnak jut-
tattak; lázasan szőtte ő is a terveket, kereste a megoldást egy vesztett ügy-
re, mint annak idején Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos. Vágyai, álmai 
beteljesedésétől kedvezőtlen fejlemények és események elütötték. Emiatt 
közel érzem magamhoz, hiszen immáron én is negyedszázada élek emig-
rációban, mert másként szőtték a magyar sorsot, mint vártam, reméltem, 
elképzeltem. Az érzelmek, remények ugyanazon skálája kínzott mind-
egyikünket. 

Nehéz szívvel olvastam a könyvet, nehéz szívvel írtam az ismertetést. 
Dr. Habsburg Ottó (szereti, ha így hívják) kellemes, művelt, okos ember, 
akivel mindenről, a legkényesebb kérdésekről is könnyedén el lehet be-
szélgetni. Legfeljebb egy kicsit azokéhoz igazítja vélekedését, akikkel 
éppen beszélget. Magam is találkoztam vele, közvetlensége és fesztelen-
sége azonban nem tudta feledtetni a mögötte feltáruló és szélesedő múlt 
kegyetlen emlékeit. Senkit sem lehet és főleg nem szabad felelőssé tenni 
származása, rokoni kapcsolatai vagy barátsága révén olyan dolgokért, 
melyekhez semmi köze, melyekben nem vett részt. Ugyanígy senkitől 
sem lehet elvárni, hogy egy jó benyomás, személyi rokonszenv kedvéért 
elfelejtse a múltat, történettudatából és a lelkiismeretéből kiiktasson szá-
zadokat. 

                                                           
148 Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 6. számában. 
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Minden magyart, aki a nemzet szabadságáért, az ország függetlenségé-
ért küzdött, a Habsburgok börtönbe vetettek, ha nem éppen vérpadra 
küldtek vagy száműzetésbe kergettek. Jogilag könnyű volt vádakat fabri-
kálni, hiszen a rendek elfogadták a Habsburg uralkodóházat, magyar tör-
vények szabályozták az örökösödést, biztosították a trón sérthetetlenségét. 
De Szent István koronájával fejükön a Habsburgok éppen azt nem értették 
a magyarban, amit oly szigorúan, nem egyszer nagyon kegyetlenül bün-
tettek: a szabadságszeretetet, az emberi méltóságot; nemzeti érzékenysé-
gét és büszkeségét. Van olyan vélekedés, hogy a Habsburg birodalom 
tökéletes egység volt, ki kellett volna találni, ha nincs, csak éppen az hi-
ányzott belőle, ami minden szigornál, kegyetlenségnél jobban összetart-
hatta volna: a szabadság, a demokrácia, a humanizmus. Némely királyok 
(császárok) jót akartak, reformokat, gazdasági és szociális haladást, mű-
veltséget, de gondolkodásukban és magatartásukban ők is annak a ha-
gyománynak, mondhatnám „szolgálati szabályzatnak”, dinasztikus érde-
keknek és szempontoknak foglyai voltak, melyek a különösen szigorúakat 
rávitték a kíméletlenségekre, kegyetlenségekre. 

Csonka Emil a majd hatszáz lapos könyvéhez hatalmas anyagot mar-
kolt össze, vagy húszszor meginterjúvolta Habsburg Ottót, aztán anyját, 
Zita volt királynőt, a testvéreit, barátait, munkatársait: 550 lábjegyzete a 
forrásmunkák halmazára utal. Hat évig dolgozott jól megírt, jól szerkesz-
tett, jó beosztású munkáján, melynek egyes részeit túldramatizálta, ami 
azonban csak fokozza olvasmányosságát; máskor fölöslegesen részletez, 
ami viszont az olvasmányosság rovására megy. Több fejezet megértésé-
hez a kor közvetlen ismerete szükséges, a mi nemzedékünk (hőséé, övé és 
az enyém) otthonos a lapokon, az utánunk jövők elveszhetnek benne. 

Svájci száműzetéséből, családja köréből a Habsburg Monarchia utolsó 
uralkodója kétszer kelt útra, hogy visszaszerezze a magyar trónt. IV. Ká-
roly a lemondását úgy fogta fel, hogy csupán a kormányzástól, az uralko-
dói jogkör gyakorlásától vonul vissza ideiglenesen. Az osztrákok kikiál-
tották a köztársaságot és törvényhozással megfosztották a Habsburg–ház 
tagjait minden joguktól. A magyarok megtartották a királyságot mint ál-
lamformát király nélkül, így a magyar trón visszaszerzése könnyebbnek, 
egyszerűbbnek látszott. IV. Károly visszatérési kísérletei nem sikerültek. 
Második kudarca után az antanthatalmak Madeira szigetére száműzték. 

Bárhogy ítéljük meg Horthy kormányzót, az adott helyzetben bölcsen 
döntött: nem kockáztathatta egy szép királyi álomért a letiport ország sor-
sát, jövőjét. Voltak, akik jóhiszeműen a Habsburg restaurációtól várták a 
csodát, azt hitték, IV. Károly trónrajutásával helyreáll az ország egysége, 
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feltámad a régi világ, büszke, dicső lesz megint a magyar. Másokat eskü-
jük, hűségük kötött, tűzön–vízen át támogatni akarták a királyt; az esetle-
ges következményekkel, az utódállamok megtorlásával nem számoltak. 
Aztán ott voltak a szabadkirályválasztók, a Habsburg–ellenesek, akik nem 
tudták elfelejteni a múltat, nem tudtak megbocsátani. Mit tagadjam, egye-
temi hallgató koromban a pesti Vigadónál én is tüntettem minden novem-
ber húszadikán, amikor a legitimisták Ottó „királyfi” születésnapját va-
csorával ünnepelték. 

IV. Károly 1922. április elsején meghalt, koporsójánál az alig tízéves 
Ottó megfogadta, ugyanolyan jó király és császár kíván lenni, mint apja 
volt. Az árván maradt család mehetett, ahova akart, kivéve Magyarorszá-
got, Ausztriát és Svájcot. XIII. Alfonz spanyol király fogadta be őket; egy 
baszk halászfaluban, Lequeitioban letelepedhettek. Zita kívánságára Ottót 
uralkodónak nevelték barátok és tisztelők környezetében. A házi iskolá-
ban szabályos osztrák és magyar tanterv alapján tanult, 1950-ben kikül-
dött hivatalos bizottság előtt szabályos osztrák és magyar érettségi vizsgát 
tett. Írásbeli dolgozatának címe jelezte érdeklődési körét és bencés tanára-
inak jó magyarságát: „Mondakincsünk Arany János epikájában.” Magya-
rul jól megtanult, a Toldi néhány énekét könyv nélkül fújta. A szóbeli 
tételek közül az egyik így hangzott: „Marx Károly és a szocializmus kez-
detei.” A másik: „A brit világbirodalom kifejlődése a 19. században.” 

A tizennyolcadik születésnapján rendezett vacsorára Ottó díszmagyart 
öltött és feltűzte kitüntetéseit: az Aranygyapjas Rendet, a Lipót-, a Szent 
István- és a Vaskoronarendet. A házi kápolnában végzett nagykorúsítási 
szertartáson egyszerű fekete ruhát viselt, akárcsak anyja, aki ünnepélye-
sen kinyilatkoztatta, hogy leteszi a Habsburg–ház törvényeivel és férje 
végakaratával ráruházott gyámságot, Ottót császárként és királyként üd-
vözölte és elismerte a család fejének. A hitelesítést magyar részről gróf 
Cziráky József, osztrák részről báró Erwin Gudenus végezte. Hívei és 
tisztelői Ottót most már jogszerűen uralkodónak tekintették, Magyaror-
szágon királyként, Ausztriában császárként, a megszólítása „Felség” volt. 

A család közben átköltözött Belgiumba, a Brüsszel melletti 
Steenockerzeelbe. Ottó beiratkozott a löveni egyetemre, 1955-ben Berlin-
ben végzett tudományos kutatásokat. A hatalomra törő Hitler szeretett 
volna találkozni vele, de Ottó ezt elhárította. A löveni egyetem 1935-ben 
doktorrá avatta, disszertációját németül írta és maga fordította franciára. 
Címe: „A szokásjogon és törvényen alapuló paraszti örökösödési jog és a 
paraszti birtok oszthatatlansága Ausztriában.” A duális egyensúly érdeké-
ben Etelka húga, aki szintén a löveni egyetemre járt, a magyar tanyáról írt 
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doktori értekezést. Mivel nem tudott jól magyarul, bátyja segítette a kuta-
tásban. Csonka kiemeli, hogy Ottó a földreform híve volt, akárcsak apja, 
és osztotta a népi írók szociális nézeteit. 

Az osztrák kormány 1935 júliusában hatálytalanította a Habsburgokat 
száműző 1919-es törvényt és Ottó népszerűségére mi sem volt jellem-
zőbb, mint hogy a községek egyharmada díszpolgárrá választotta; több 
alkalommal nyíltan is tüntettek mellette. Élete egyik legnagyobb hibájá-
nak azt tekinti, hogy Dollfuss kancellár meggyilkolásakor, 1954-ben nem 
tért vissza Ausztriába, hogy átvegye a vezetést. Schuschnigg, az új kan-
cellár rendszeresen tájékoztatta, hazatérését azonban nem tartotta idősze-
rűnek; az európai helyzet nem volt alkalmas a Habsburg–kérdés meg-
bolygatására. 

Azt jó szimattal megérezte Ottó, hogy aspirációit nem kötheti olyan 
hatalmak támogatásához (a Harmadik Birodalom, a fasiszta Olaszország), 
melyek a nemzetközi érintkezés hagyományos szabályait semmibeveszik, 
az egyetemes emberi haladás és a demokratikus eszmék ellen ügyködnek. 
Volt pillanat, amikor felmerült a Habsburg–restauráció lehetősége, az 
egykori Monarchia valamiféle új változatban történő feltámasztásában, 
amitől még a Kreml sem idegenkedett, mert védőgát lehetett volna a hitle-
ri terjeszkedés ellen, de mintha Európa a benesi formula hatása alá került 
volna: inkább Hitler, mint Habsburg. A párizsi és londoni politikai szalo-
nokban otthonosan mozgó Ottó kezdettől Hitler–ellenes volt, meg volt 
győződve, hogy Ausztria bekebelezését csak ő akadályozhatja meg. Az 
Anschluss előtt egy hónappal, 1938. február 17-én levelet írt Schuschnigg 
kancellárnak, hogy készséggel a helyére lép, ha segíthet (természetesen 
trónigényének fenntartásával) Ausztria megvédésében. Schuschnigg azt 
válaszolta, hogy a kancellár kinevezése az osztrák alkotmány értelmében 
a köztársasági elnök hatáskörébe tartozik. Akkor már késő volt, nagyon 
késő ilyen elképzelések realizálására, különösen pedig a dunai népek 
megbékítésére és összehozására, melynek katonai potenciálja különben 
sem lett volna. Érdekes megemlíteni, hogy Ausztria lerohanásának tervét 
a német vezérkar Hitler utasítására „Ottó bukása” fedőnévvel látta el. 

A második világháború kitörésével megváltozott Ottó pozíciója; me-
nekült lett, egy színfolt a sokszínű, sokrétű emigráns politikában, aki a 
lázasan tervezgető osztrák politikai tábor egységét nevével vagy a kon-
cepciójával képtelen volt megteremteni. Amerikában Roosevelt elnök 
szívesen fogadta, érdekes barátság fejlődött ki közöttük, Ottó igyekezete 
arra irányult, hogy Ausztria megszabaduljon a hitleri gyalázattól és önál-
lósága a háború után helyreálljon; Magyarország meg kedvező elbánás-
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ban részesüljön. A Kállay–kormány elég zavaros és kellően át nem gon-
dolt kiugrási kísérletei során felmerült az a gondolat, hogy Horthy kor-
mányzó lemondása vagy lemondtatása esetén Ottó kvázi államfőként te-
vékenykedjék. Roosevelt hajlott valamiféle Habsburg–legáció elismerésé-
re, Ottóval és Zitával folytatott beszélgetései érdekes részleteket tárnak 
fel; Csonka egyik legnagyobb érdeme, hogy ezeket a részleteket szemé-
lyes közlések alapján rögzíti. 

Nincs okom Ottó, Zita vagy akár Csonka hitelességében kételkednem, 
amit azonban fel kell vetnem, az Roosevelt kijelentéseinek minősítése. Az 
amerikai elnök valóban gondolt egy dunai federációra, azt is lehetséges-
nek vélte, hogy hívásra Ottó hazatér és vezető szerephez jut. De úgy lá-
tom, hogy Roosevelt másként adta elő elképzeléseit baráti, kötetlen tár-
salgásai alkalmával, mint a hivatalos nagyhatalmi tanácskozásokon. Tehe-
ránban (1943 őszén) felvetette a dunai federáció kérdését (amit Churchill 
élénken helyeselt és támogatott), de mindjárt elejtette Sztálin helyteleníté-
sére, ellenzésére. Ottó elképzelésében a dunai federációt alkotó országok 
vagy nemzetek maguk dönthetnek államformájukat illetően: egyik ma-
radhat köztársaság, a másik lehet királyság. 

Az első világháború után a győztes antant sajnálta a Habsburg Biroda-
lom eltűnését, mert vákuum keletkezett a helyén, amelybe Hitler kényel-
mesen besétált. A második világháború után vákuumtól nem kellett tarta-
ni, mert a szovjet hadsereg megakadályozta, hogy létrejöjjön. 

Ottó végleges hazatelepedésének kérdését az osztrák államszerződés 
megkötéséig fel sem lehetett vetni. Amikor Ausztria 1955-ben visszanyer-
te függetlenségét, az osztrák kormány a hazatérés engedélyezését ahhoz a 
feltételhez kötötte, hogy lemond uralkodói igényéről, aminek Ottó egy 
1961. március 31-én kelt levelében eleget tett. Baloldali obstrukció és 
hosszú kínos viták miatt a belügyminiszter azonban csak 1966. június 
elsején állíthatott ki neki útlevelet Ottó von Habsburg–Lothringen névre, 
miután megállapodtak, hogy ezt a nevet viseli. Útlevele minden országra 
érvényes volt, kivéve Ausztriát. Hazatérésének sokat vitatott akadálya 
maradt, hogy nem mondott le politikai jogai gyakorlásáról. Álláspontja 
teljesen korrekt volt: ha az Egyesült Nemzetek alapokmánya és az Emberi 
Szabadságjogok Egyetemes Nyilatkozata a közéletben való részvétel jo-
gát mindenkinek biztosítja, akkor őt sem korlátozhatják jogai gyakorlásá-
ban; azokról nem mond le, nem hajlandó magát másodrendű polgárnak 
degradálni. Élni kíván polgári jogaival és ha polgártársai császárnak akar-
ják választani, abban senki sem akadályozhatja meg őket. 
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Aztán mégis csak hazalátogatott, többször is, de mindig visszatért la-
kóhelyére, a bajorországi Pöckingbe. Csonka megírja, hogy fiatalon na-
gyon tetszett neki Anouilh színdarabja a hazatért Bourbon uralkodóról, 
XVIII. Lajosról, aki méltatlankodó egykori sorstársainak hidegen kijelen-
tette: „Nem az emigránsok, a francia nép királya akarok lenni. Mi lett 
volna Franciaországból, ha mindenki elhagyja?”— „A hűség nevében 
szólok, mondja egy volt emigráns: Mit szándékozik tenni érettünk a ki-
rály?” – „Hálátlan leszek – válaszolja XVIII. Lajos. Az emigrációban én 
is álmodoztam, most szemben állok a valósággal. És a valóságnak olyan 
íze van, mint a kenyérnek.” Igen, a valóságnak kenyér íze van, de a való-
ság más Ottónak, mint volt XVIII. Lajosnak. Neki a valóság az önként 
száműzetés és életrajzírója szerint új hazáját az európaiságban találta 
meg: büszkén vallja magát európai polgárnak. 
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PEÉRY REZSŐ 
A külföldi magyar irodalom célja és értelme149 

Részlet a Németországi Magyar Írók Munkaközössége kölni értekezletén 
elmondott elnöki beszámolóból 
 
Az esztendő alatt, ami alakulásunk közben eltelt, történt egy fontos kez-
deményezés, ami a mi ügyünk igazát, időszerűségét is alátámasztja. 
Genfben megalakult s működését megkezdte a Magyar Irodalom Barátai-
nak Társasága. Példaadónak tartjuk, hogy a legkülönbözőbb táborokból 
hívott írástudó embereket a közös cél szolgálatára; összetétele kitűnő pél-
da arra, mint teremthet egy ilyen szervezkedés a világnézeti csoportok 
felett ívelő, egészséges és életképes szintézist, amelynek a közös szolgála-
ton kívül csupán a szellemi színvonal egységes követelménye biztosíthat 
szilárd alapépítményt. A genfi csoportosulás – akár a miénk – szervesen s 
kiegészítőén illeszkedik a már meglévő szellemi intézményeink – a hol-
landiai Mikes Kelemen Kör, a londoni Szepsi Csombor Kör, a Protestáns 
Magyar Szabadegyetem, a Pax Romana, a Németországi Főiskolai Hét, az 
Új Látóhatár barátainak köre, az Irodalmi Újság barátainak társasága mel-
lé. Úgyhogy elérkezettnek látszik az idő, hogy a regionális csoportosulá-
sokra építve, azokból kiindulva immár egy európai csúcsszervezetet te-
remtsünk meg, mégpedig nem a merő reprezentáció, hanem e csoportok 
együttműködésének, koordinálásának megkönnyítésére. Tanulnunk kell 
egymástól, segítenünk kell egymást. Ki kell egészítenünk egymást és leg-
főképpen: egyesített erővel kell fellépnünk egy európai magyar kiadói 
alap megteremtése, a külföldi magyar könyvkiadás szervezett támogatása 
érdekében. A külföldön élő magyaroknak be kell látniok, hogy helyzetük 
immár nem átmeneti létforma: be kell rendezkedniük erre. S mint magya-
rokat elsősorban nyelvünk, kultúránk, szellemünk ereje tarthat együtt, az 
eróziót, amit a külvilág rajtunk évről–évre természetszerűen elvégez, a 
megtartás és nyelvi–szellemi újjáépítés alkotó munkájával kell ellensú-
lyoznunk, amire nemcsak jogunk, de lehetőségünk is van – ha az utóbbit 
saját erőnkből meg tudjuk teremteni. Azt, hogy egy nép mint nyelvi és 
szellemi életforma életben marad-e, olykor elsősorban költők, írók, re-
formátorok és nevelők ösztönös, vagy tudatos munkája, hite és meggyő-
ződése döntötte el. A mi diaszpóránk – ha fenn kíván maradni – minden 
anyagi és szervezeti erejét, minden erőforrását elsősorban egy cél, a ma-
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gyar nyelvű kultúra fenntartása érdekében kell latba vetnie, amire mint 
magyar anyanyelvű világpolgároknak akkor is joguk van, ha az állampol-
gári hűség más nyelvű közösségekhez köt is átmenetileg. Az az erőfeszí-
tés, szervezkedés, áldozat, amit a külföldön jelenlévő magyar irodalomért, 
magyar írásért, folyóiratért, könyvkiadásért végzünk, a legjelentősebb, a 
legmaradandóbb befektetés, amelyet létünk és jelenlétünk érdekében hoz-
hatunk. Egyben üzenet ez olyan korszaknak, amelyet ugyan mi már meg-
élni nem fogunk, de jelenlétünk emlékével, álmaink és vágyaink, szelle-
münk és akaratunk sugárzásával bizonyos mértékben befolyásolhatunk ... 
Mert ha magyar újság, folyóirat, könyvkiadás nem lesz már Európában, 
vagy a nagyvilágon, nem lehet többé szó a külföldön élő magyarok akara-
tának, vágyainak, szellemének kifejezéséről, megszűnt egyben a magyar 
politikai emigráció alapja és értelme is. Holott nemcsak erre lenne szük-
ségünk, hanem egyben idegennyelvű magyar könyvkiadásra is, amit pél-
dául a cseh emigráció Svájcban részben megvalósított. 

A politikai akarat kifejezése nem a mi feladatunk: de lehet-e reálisabb 
célkitűzése ennek az akaratnak, mint az, hogy a magyar író, írás és szel-
lem életbenmaradását biztosítja? 

Ennek az erőfeszítésnek nagyon is reális alapja az a sok-sok ezer ifjú 
magyar, aki Európában az otthoninál jóval–jóval magasabb létszinten 
élve, könnyűszerrel meg tudná valósítani szellemi intézményeink fenntar-
tásának és további kiépítésének feladatát. Ámde szükség van-e arra, hogy 
ez a szervezkedés megtörténjék és a külföldön fogant magyar mondat és 
gondolat alakot nyerjen és levegőhöz jusson? Erre minden bizonnyal 
szükség van, mert a diaszpóra a magyar nemzet létezésének immár nem 
átmeneti formája: ehhez a különleges jelenléthez természetszerűen hozzá-
tartozik a szellemi önkifejezés akarata. Roppant nehéz feltételek között 
így iparkodik hangot adni az a magyar szellem és gondolat, amely teljes 
mértékben független az állami, a hatalmi gondozástól, de egyben ugyan-
olyan mértékben független az állami, a hatalmi ellenőrzéstől is. Úgy gon-
dolom, ez adja meg szellemi légkörének érdekességét, létezésének értel-
mét. Mert az anyaországi és a kisebbségi magyar irodalom és kultúra ki-
alakulásának, megjelenésének, formálódásának feltételeit, lehetőségeit, 
korlátait az állam teremti meg és szabályozza, végsősoron hatalmi és poli-
tikai érdekből és meggondolásból olyan széleskörű és teljes ellenőrzéssel, 
amihez fogható szervezeti uralom igen ritkán épült ki a szellemi élet köré. 
A hatalom és ellenőrzés formái, módozatai, technológiája és lélektana ma 
már sokkal bonyolultabb és kifinomultabb, semhogy jelenlétét közvetle-
nül kelljen éreztetnie és kimutatnia. A tehetség, fortély, invenció az írók, 
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a jóindulat és nagyvonalúság az ellenőrzők részéről nem egyszer feledtet-
ni látszik az állami gondozás hátrányait, magát jelenlétét is. Mindez saj-
nos mégsem változtat azon az alapvető tényen, hogy az írás a hatalom 
jóvoltából és engedélyével létezhetik csak; az irodalomnak eleve a kor-
mánypárt oldalán a helye, ha bonyolult dialektikával, ha sok áttétellel is, 
ám végső soron az a szerepe, hogy a fennálló rendszert igazolja, annak 
erkölcsi alibije, a hatalom virágoskertje legyen. Ameddig ez így van, az 
állami ellenőrzés és irányítás határain kívül élő magyar írástudónak az a 
feladata, hogy igyekezzék korrektívumként hatni. Azt a mondanivalót kell 
elsősorban kifejezni próbálnia, ami odahaza legtöbbször csupán a hatalom 
engedékenysége jóvoltából, avagy rejtjeles üzenetként juthat el az olvasó-
hoz. Idekünn van lehetőség arra, hogy síkraszálljunk az irodalomnak a 
hatalomtól független értékrendjéért, az értékrendért, amely a kertészt ve-
szi számon, nem a kert tulajdonosát, vagy őrzőjét. 
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BORBÁNDI GYULA 
A Párt és a Nemzeti Parasztpárt150 

Tóth István: A Nemzeti Parasztpárt története, 1944–48, Kossuth Könyv-
kiadó, Budapest 1972, 326 lap 
 
Tóth István, a budapesti Párttörténeti Intézet tudományos munkatársa 
több esztendős kutatásának és tanulmányának eredménye ez a húsz íves 
könyv. Tóth néhány évvel ezelőtt már megjelentetett egy tanulmányt a 
Parasztpárt 1945-ös működéséről. Már ez az írása éreztetni és sejtetni 
engedte, milyen szempontok és módszerek szerint dolgozik a szerző. A 
témaválasztás mindenképpen dicséretes, hiszen egyfelől a háború utáni 
magyar történelem egy fontos és érdekes mozzanatára vet fényt, másfelől 
bátorítást és ösztönzést nyújthat olyan témák és gondolatok megvitatásá-
ra, amelyek ma is sokakat foglalkoztatnak. 

A szerző jelentős mennyiségű anyagot gyűjtött össze. Nagy hiánya vi-
szont a könyvnek, hogy Tóth István csak írásos dokumentumok alapján 
ítél eseményekről és személyekről. A háború alatti és utáni magyar törté-
nelemnek még igen sok élő tanúja van, akinek emlékezetében a hajdani 
események olykor másképpen maradtak meg, mint ahogyan a dokumen-
tumokból elénk tárulnak. Egy olyan korban ugyanis, mint amilyen az 
1944 és 1948 közötti időszak volt, a napi politikai taktika gyakran mást 
vetett papírra (jegyzőkönyvekbe, nyilatkozatokba, hírlapi cikkekbe), mint 
ami a közszereplők valódi véleménye és szándéka volt. Egy történésznek 
tehát ebben az esetben nem szabadna megelégednie a levéltárakban fel-
lelhető iratokkal, hanem ezek kiegészítéseként a közvetlen forrásokból is 
merítenie kellene, nevezetesen, meg kellene kérdeznie az élő tanúkat. Az 
előttünk fekvő kötetből nem derül ki, hogy Tóth István beszélt-e volt pa-
rasztpárti politikusokkal és írókkal. Ennek sehol semmi nyoma. Amiből 
dolgozott, az csak írott anyag. 

A második észrevételem az lenne, hogy ebben a műben is – mint a leg-
több hazai történeti feldolgozásban – a következtetések és ítéletek nem a 
közölt dokumentumokból folynak, hanem különféle – napi politikai célra 
készült – párthatározatokból és irányelvekből. A dokumentumok nem 
fedik a következtetéseket, az írásos anyagból kibontakozó valóság és a 
szerző véleménye között gyakran ellentét mutatkozik. Tóth István is al-
kalmazkodik ahhoz, amit a párt hivatalos szervei előírnak, a jelen esetben 
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ahhoz, amit a népi írókról kiadott határozat megállapít és kevéssé törődik 
azzal, hogy mit bizonyítanak a dokumentumok. Ez kétségtelenül nagy 
fogyatékossága a munkának. 

A Nemzeti Parasztpárt előtörténetéről szólva Tóth István is átveszi azt 
a felülről sugallt és mintegy kötelező tételt, hogy a népi írók kommunis-
táktól bátorítva indultak a politikai küzdelembe és nemcsak a független-
ségi mozgalom, az ellenállás, de a népi írók önálló politikai vállalkozásai 
is kommunista ösztönzésre születtek. Szerinte minden valamirevaló népi 
kezdeményezés mögött az illegális kommunista párt állott. A Márciusi 
Front is mint a kommunista népfrontpolitika szüleménye szerepel. Ezzel 
szemben az igazság az, hogy – miként a hajdani népi írók közül többen 
megírták – a kommunista párt szerepe rendkívül szerény volt ezekben a 
kezdeményezésekben. Tőle függetlenül születtek meg. Nem zárkóztak el 
azonban (pl. a Márciusi Front, a Szabad Szó, a szárszói táborozás stb.) a 
népiek felé hajló illegális kommunisták közreműködésétől és részvételé-
től. Ebben az időben nem a népiek voltak a kommunisták társutasai, ha-
nem a kommunisták a népi íróké és politikusoké. Kállai Gyula, Donáth 
Ferenc, Losonczy és a többiek a mozgalom peremén foglaltak helyet; a 
népi intézmények, vállalkozások és akciók megtervezésébe alig volt bele-
szólásuk. A népi írók akciói nyitottak voltak, szívesen vették mindenki 
részvételét, aki ezekkel rokonszenvezett. A kommunisták ajánlkozását 
sem hárították el. A vezetést és ellenőrzést azonban mindvégig maguknak 
tartották fenn. 

A Nemzeti Parasztpárt 1945 utáni működését tárgyalva a szerző sokat 
foglalkozik az értelmiségi réteg párton belüli helyzetével. Úgy állítja be a 
dolgokat, mintha a paraszt tagok következetesen a baloldali – értsd: a 
kommunistákkal való szoros együttműködést szorgalmazó – irányzat, az 
értelmiségi – főleg fővárosi – elemek pedig a jobboldali irányzat hívei 
lettek volna. Néhol azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy az általa jobbol-
dalinak nevezett Kovács Imre-Farkas Ferenc-Illyés Gyula irányzat a 
„polgári”, „nacionalista”, olykor „antiszemita fertőzöttségű” értelmiségi 
csoportokat tűrte és támogatta, míg a baloldal – ahová elsősorban Erdeit 
és Darvast sorolja – ellenük váltig küzdött. Nos, a helyzet nem ennyire 
egyszerű. A párton belüli választóvonal – főleg abban a kérdésben, hogy 
milyen legyen a kommunista párthoz a kapcsolat – valamennyi rétegen 
áthúzódott. A párt autonómiájának és önálló politikájának ugyanolyan 
erős szegényparaszti bázisa volt, mint értelmiségi háttere és fordítva, a 
kommunisták felé hajló politika hívei éppen úgy toborzódtak értelmiségi, 
mint paraszti tagokból. Ami pedig a valóságos jobboldalnak és antiszemi-
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tizmusnak tett szolgálatot illeti, sokan emlékeznek még rá, hogy naciona-
lista vagy antiszemita érzületek felkeltésére némileg alkalmasnak nevez-
hető egyetlen beszédet, 1945 koraőszén a Városi Színházban, éppen a 
„baloldali” Darvas József tartotta. Taktikai okokból, kétségtelenül. Ma, 
visszapillantva a negyed század előtti eseményekre, teljesen félrevezető 
bizonyos jelenségeket vagy a napi politikai érdek diktálta lépéseket az 
egyik vagy másik csoport jellegét meghatározó vonásnak nevezni. Tóth 
István nagy hibája, hogy a kritika tárgyává tett nyilatkozatokat és intézke-
déseket nem egy önálló politikai párt akkori érdekéhez és céljaihoz viszo-
nyítja, hanem ahhoz, mi volt a kommunista párt és főleg akkori vezetői 
érdeke. Egy párt tevékenységét csak önnön céljain és tervein lehet meg-
mérni, másfelől azon, hogyan védi a közmegegyezésen alapuló nemzeti 
akaratot és országos érdeket. Tóth szerint annál jobb és sikeresebb lett 
volna a parasztpárti politika, mennél jobban hasonlított volna Rákosi és 
Gerő elképzeléseihez. 

Szerinte a Parasztpárt „nagyjában-egészében forradalmi baloldali párt 
volt, de nem mindenütt következetesen, illetve nem mindenütt és nem 
minden kérdésben”. Ez csak abban az esetben lenne igaz, ha forradalmi-
nak azt a politikát tekintenék, amelyet a kommunista párt általában vagy 
valamely adott kérdésben folytatott. A Nemzeti Parasztpárt kétségtelenül 
forradalmi volt, de nemcsak abban, amiben a kommunistákkal egyezett, 
hanem abban is, amiben a két párt nem értett egyet. Voltak ügyek, ame-
lyekben a parasztpártiak forradalmibbak voltak, mint a kommunisták, kis 
párt lévén nem kellett olykor annyi engedményt tenniük, mint a nagy pár-
toknak, ám forradalmi volt a nemzeti érdekek védelmében is, különösen 
oly súlyos kérdésekben, mint a békekötés és a szlovákiai magyarok kite-
lepítése. Azt se felejtsük el, hogy 1945 nyarán, az akkori politikai légkör-
ben, a „nemzeti” Magyarország pusztulása után a Parasztpárt volt az első 
párt, amely nyíltan és bátran kitűzte mindenüvé a nemzeti zászlót. Nem 
nacionalizmusból, hanem abból az őszinte és társadalomtanilag is meg-
alapozott meggyőződésből, amely a társadalmi és nemzeti felemelkedést 
egységben látta, egyazon szándék és törekvés két vetületének fogta fel. 

Részrehajló Tóth István abban is, hogy míg a kommunistáknál igen he-
lyesen az adott helyzettel magyarázza a politikai engedményeket, olykor 
ellentmondó döntéseket és lépéseket, a parasztpárt esetében a napi szük-
ség parancsolta fordulatokat, különösen, ha a jobboldalinak nevezett 
irányzat képviselőitől indultak ki, bűnös jeleknek nevezi, melyek azt bi-
zonyítják, hogy a parasztpárt demokrata, szocialista és forradalmi jellege 
nem volt egyértelmű és meggyőző. 
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A párton belüli ellentét ügyében a tájékozatlan olvasónak az a benyo-
mása támad, mintha a következetesen „baloldali” és „demokratikus” Er-
dei-Darvas szárnnyal szemben a jobboldalinak minősített másik csoport a 
negyvenötös vívmányok gyengítésére és nacionalista igények kielégítésé-
re törekedett volna. A valóságban a frontok nem voltak ilyen merevek és 
minden kérdésben másképpen alakultak. Ezt némileg Tóth István is elis-
meri, de azzal a fenntartással, hogy a „jobboldal” mindannyiszor „kényte-
len volt” valamely „baloldali” követelés mellé állni, illetve a helyzet, a 
realitás ilyen vagy olyan lépésre „szorította”. Tehát, amit tett, nem a dol-
gok alapos mérlegelésével és a helyzet józan felmérésével, hanem mindig 
mások – a párton belüli balszárny, vagy a munkáspártok – nyomására 
tette. Ezzel szemben, véli Tóth, a baloldal mindig helyes politikai követ-
keztetés és jól átgondolt terv alapján cselekedett. 

Teljesen hamis, ahogyan a szerző Bibó István szerepét és működését 
megítéli. Itt sem mondhatta azt, amit a források sugallnak. Változatlan 
formában átveszi az 1956 utáni pártdokumentumok hangját és téziseit. 
Bibó 1945 és 1948 között írt tanulmányairól szólva, azt írja, hogy „Bibó 
koncepciójának ellentmondásai éppen onnan erednek, hogy nem látta meg 
és nem ismerte fel, vagy legalábbis nem akarta tudomásul venni a folya-
matban lévő változások nagy horderejét, forradalmi jellegét, pedig az álta-
la kifogásolt »visszásságok« is ezekkel álltak a legszorosabb összefüg-
gésben.” Bibó nagyon is jól látta a változások menetét és értelmét. A visz-
szásságok, amelyeket emlegetett – és amelyeket nem tudni miért tesz 
Tóth István idézőjelbe –, abból a politikai gyakorlatból következtek, ame-
lyet ma már Magyarországon is szabad a hatalommal való visszaélésnek, 
törvényszegésnek, sztálinizmusnak, rákosizmusnak nevezni. Kommunista 
történészek – mint a Parasztpárt történetének szerzője is – gyakran esnek 
abba a hibába, hogy jóllehet ma elítélik a sztálinista-, rákosista politikát, 
nem hajlandók megértéssel kezelni azokat a kritikákat és politikai lépése-
ket, amelyek a törvénytelenségek, a hatalommal való visszaélés, a szemé-
lyi kultusznak nevezett önkényuralom ellen azok elkövetése idejében 
hangzottak el, illetve történtek. 

Tóth többek között azt is szemére veti több parasztpárti vezetőnek, 
hogy ellenezte a proletárdiktatúrát, másokról meg elmarasztalóan állapítja 
meg, hogy hatalomra törtek. Mi mást tehettek volna? Ha már egyszer arra 
vállalkoztak, hogy megteremtik a parasztok pártját és igyekszenek diadal-
ra vinni e párt politikáját? A párttagok mindenesetre furcsállották volna, 
hogy van egy párt, amely a paraszti érdekek képviseletét ígérte meg és 
mégsem érmék az osztálynak az érdekében működik, hanem egy másik 
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osztály uralmát mozdítja elő. A Parasztpárttól igazán nem lehetett elvárni, 
hogy a proletárdiktatúrát készítse elő. Aminthogy a kommunista párttól 
sem várta senki, hogy a polgári demokráciáért szálljon síkra vagy a szoci-
áldemokratáktól, hogy a nagytőkét támogassák. Minden párttól csak azt 
lehet számonkérni, aminek képviseletére létrejött és amit híveinek meg-
ígért. Ha viszont a kommunista párt vezetőinek olyan ábrándjaik és remé-
nyeik voltak, hogy a Parasztpárt csatlósuk lesz („fiókpártjuk”, ahogyan a 
Parasztpárt jobboldali bírálói és ellenfelei, mondták), akkor az egyfelől 
rossz tájékozottságukat, másfelől illúzionista politikájukat bizonyítja. 
Semmiképpen sem vallana realizmusuk mellett, ha a velük együttműködő 
kis „baloldali” csoportot összetévesztették volna a párt paraszti és értel-
miségi többségével. Ami pedig Tóthnak azt a kifogását illeti, hogy néme-
lyek hatalomra törtek, ahhoz csak annyit lehet hozzátenni, hogy minden 
párt hatalomra törekszik, ez a jellegéhez és a természetéhez tartozik, hi-
szen az a fő célja, hogy az általa képviselt politikai eszme és gyakorlat 
győzzön, és ez csak akkor következhet be, ha a szóban forgó párt a hata-
lom birtokosa vagy részese lesz. 

A szerző részletesen leírja az 1946-os pártértekezletet, amelyen élesen 
csapott össze a párton belüli két koncepció és frakció. Az egyik a párt 
önállóságának és autonómiájának megtartása mellett kardoskodott, a má-
sik hajlandó volt Rákosinak engedni és mintegy a kommunista párt se-
gédcsapatává válni. Az kiderül Tóth István beszámolójából, hogy a párt 
többsége az előbbi álláspontot vallotta és a legtöbb parasztképviselő az 
autonomista törekvéseket képviselő Kovács Imre mellé állott. Ezen az 
értekezleten a centrista Veres Péter is inkább Kovács Imre, mint Erdei 
Ferenc nézete felé hajlott. Hogy mégsem ennek megfelelő döntés és hatá-
rozat született, annak nem az volt az oka, hogy – mint Tóth írja – az úgy-
nevezett jobboldal beadta a derekát és elfogadta a baloldali platformot. A 
dilemmát nem a vita eredménye oldotta fel, hanem külső beavatkozás. A 
párt olyan kényszerhelyzetbe került, amelyből másképpen nem tudott 
kimenekülni, mint azáltal, hogy engedett a párton kívüli nyomásnak. Az 
történt ugyanis, hogy a határozathozatalt megelőző estén Szviridov szov-
jet tábornok, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnöke magához hívatta 
Veres Pétert és közölte vele, hogy a Parasztpárt politikájában esetleg be-
következő irányváltozásnak messzemenő következményei lehetnek. Ve-
res Péter másnap hat órás beszédben kérlelte a konferencia résztvevőit, ne 
vigyék törésre a dolgot, fogadják el a kompromisszumos megoldást és az 
ország és a párt helyzetére való tekintettel ne hívják ki maguk ellen a vég-
zetet. Mindenki tudta, hogy Veres Péter mire gondolt, hiszen a 
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Szviridovnál tett látogatás híre futótűzként terjedt el a delegátusok között. 
A döntés tehát ennek volt a következménye, nem pedig az Erdei-Darvas 
szárny sikerének. 

Részletesen érinti Tóth István azokat az eseményeket is, amelyek az 
1947-es választások és a párt működésének 1949 elején történt beszünte-
tése között történtek. Ebben az időben kétségtelenül nőtt a párt taglétszá-
ma. Ez azonban nem annak volt a következménye, hogy – miként Tóth 
sejtetni engedi – a Parasztpárt végre a helyes útra, tehát a kommunisták-
kal való együttműködés útjára lépett, hanem annak a körülménynek, hogy 
a Kisgazdapárt szerepe és befolyása végzetesen lecsökkent és az a veszély 
fenyegetett, hogy végleg kiszorul a politikai életből. A kisgazdapárti pa-
rasztok tehát másfelé kezdtek orientálódni és sokan közülük a Paraszt-
párthoz csatlakoztak, nagyobb túlélési lehetőséget remélve benne, mint a 
Kisgazdapártban. A pezsgő belső aktivitás, amely Tóth szerint ebben az 
időben a Parasztpártban észlelhető volt, csak igen rövid ideig tartott és az 
1948-as év közepétől kezdve a pártmunka már csak formális összejövete-
lekben merült ki. A párttagok mindjobban visszahúzódtak a nyilvános 
szerepléstől. 

A szerző javára írható azonban, hogy a Parasztpárt megszüntetését 
nem minősíti a politikai fejlődés szükségszerű eredményének, hanem hi-
bának, tévedésnek, annak ami valójában volt: a Rákosi-féle Magyar Dol-
gozók Pártja eleve helytelen politikája következményének. Ezt írja 
szószerint: „A polgári pártok kategóriájához való sorolást nemcsak a Kis-
gazdapártra, hanem a Parasztpártra is kiterjesztették, holott ekkor már 
valójában az volt a politikai élet egyik sajátos és figyelemreméltó vonása, 
hogy az egységes és vezető marxista munkáspárt mellett a Nemzeti Pa-
rasztpárt révén lényegében még egy másik olyan párt is létezett, amely 
dominánsan paraszti társadalmi bázisra támaszkodott, de már szintén a 
marxizmus elvi alapjaira helyezkedett. E párt megalakulásától fogva egy 
markáns marxista töltetű maggal is rendelkezett, s a vezetés e színvonalas 
vezető garnitúra révén szilárd kezekben volt.” Tóth itt arra a tényre utal, 
hogy 1948 közepétől – még inkább azóta, hogy Veres Péter a „Paraszti 
jövendő” című könyvét ért támadások miatt az aktív politizálástól vissza-
vonult –, a Parasztpárt mindinkább magáévá tette a kommunista párt né-
zeteit és helyeselte cselekedeteit, így többek között a két munkáspárt 
egyesülését, a Tito-ellenes kampányt, a kisparaszti birtokok felszámolá-
sát. Ebből Tóth azt a helyes és logikus következtetést vonja le, hogy a 
Parasztpárt teljesen az MDP járszalagjára került, következésképpen feles-
leges volt ezt a politikai erőt kikapcsolni. „A realitásokat figyelmen kívül 
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hagyó koncepció értelmében – írja – az MDP most már határozottan a 
volt koalíciós partnerek elsorvasztására törekedett ... Az MDP szövetségi 
politikájában 1948 nyarát követően zajlott le az a hibás fordulat, amely-
nek a Parasztpárt sorsa csak egy részét képezte.” Valóban, kommunista 
szempontból baklövés volt a Parasztpárt kiirtása, kérdéses viszont, hogy a 
parasztságnak tudott volna-e használni egy marxista-leninista paraszti 
alakulat, amely éppenúgy a transzmissziós szíjak szerepét játszotta volna, 
mint a kommunista pártirányítás és ellenőrzés alá került szakszervezetek 
és társadalmi tömegszervezetek. Ebből a szemszögből nézve, a párt mű-
ködése megszűnésének nem volt politikai jelentősége. 
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CZIGÁNY MAGDA 
Kezdetben volt a kert...151 

Domahidy András: Vénasszonyok nyara, A Lehel-Pályázat Bizottságának 
Kiadása, Róma é. n. (1969), 218 lap152 
 
Becsky Pál két emlékezetes koraőszt ért meg. Az elsőt 1945-ben, amikor 
az amerikai fogságból még olyan lendülettel, bizakodással és akaraterővel 
téri: haza, hogy a kerengő rémhírektől táplált kételyeit el tudta fojtani. A 
47-es ősznek viszont ragyogó, gyümölcsérlelő melege sem feledtethette el 
vele a teljes reménytelenséget. Kedvenc fenyőfájának még alig látható de 
menthetetlen kiszáradásában saját sorsára ismert, mert tudta, hogy a csa-
lóka vénasszonyok nyara után már nem jöhet más, mint a tél, eljövendő 
tavaszok megváltása nélkül: Nézte a fenyőt, a kedvencét, melynek alsó 
ágain már sárgultak a tűlevelek hegyei, kunkorodott, akár a 
ragadozómadár karma. A felső ágak vígan zöldeltek még, vajon tudják-e 
a felső ágak, hogy alul fészket rakott a halál? Egy pár hónap, amíg tart a 
tartalék nedv, de jön a tél és nincs miből élni, megfagyunk, elszáradunk, 
elpusztulunk, nem ringatunk többé galambfészket, mert varjún kívül . me-
lyik madár költ száraz ágon ? 

Becsky Pál földbirtokos Szatmárban, régi nemesi család leszármazott-
ja, mintahogy a regény szerzője is az. Becskyt gyermekkori élményei a 
családi mondákon és a tárgyakhoz fűződő történeteken át a messzi múlt-
ból felmerülő ősökhöz kapcsolják és a vidékhez, a faluhoz, a földekhez, 
de mindenekelőtt a kerthez, aminek a kúriát körülvevő parkot és gyümöl-
csöst nevezik maguk között. A háborút követő összeomlásban és a társa-
dalmi átalakulások zűrzavarában Becsky csak ezt a kertet akarja megmen-
teni, mert számára a kert az élet folytonosságának egyedül megfogható 
bizonyítéka, a Becskyek egész identitása. Két év megfeszített munkája, 
lealázó ügyeskedései és kemény önmegtagadásai után azonban Becsky 
Pál belátja a küzdelem hiábavalóságát és elhatározza, hogy elhagyja Ma-
gyarországot. Domahidy regényének ez a hiábavaló küzdelem a tanulsá-
ga: kiegyezés a múlt és a jelen között 1945 után Magyarországon nem 
jöhetett létre, még akkor sem, ha a harc a múltért olyan jószándékú és 
becsületes is volt, mint Becsky Pálé. Becsky Pál egy kicsit Domahidy 
alteregója is, Domahidy is a másik oldalon áll Becsky Pál mellett és ez 
                                                           
151 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 1. számában. 
152 Domahidy András regényével Zsigmond Endre is foglalkozott az Új Látóhatár 

1971/4. számában. 
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regényének erénye; mert a másik oldalról, a múlt szemszögéből szűrte le 
tanulságát, aminek igazságát, ha mást nem, úgy személyes igazságát Ma-
gyarországon soha senki meg nem vizsgálta, mert nem vizsgálhatta meg. 

A különös azonban az, hogy 47 őszén Becsky Pált még senki és semmi 
sem győzte le. A földosztáskor birtokát ugyan elvették, de ezt sohasem 
fájlalta, a gyümölcsöst pedig részben visszaperelte, részben, nem riadva 
vissza az új tanácselnök megvesztegetésétől sem, száz dollárért és egy fél 
disznóért visszaszerezte. A kert megmaradt, az almafákon piroslik a jona-
tán, a kúrián nincs híja semminek. Pesten már kiépültek Becsky hasznos 
kapcsolatai: tudja, hogy hol kaphat rézgálicot és mikor kell igényelni a 
nikotint, az új hatalom képviselői közül a parasztpártiak hajdani falukuta-
tó társukat üdvözlik benne, aki visszakísérte őket, sőt utat mutatott nekik 
a „bölcsőhöz”, a néphez, és megbocsátotta, ha aszfalthoz szokott lábuk 
nem állta barázda göröngyét vagy ha túlzott áhítattal forgatták nyelvük 
hegyén az olyan „szent” szavakat, mint petrence, saroglya vagy lőcs. A 
falu is megbékélt Becskyvel. A szegények nem lázadtak ellene, a kertet is 
csak a nagygazdák mohósága igényelte ki. Tanácsért is rászorulnak és 
permetezőszerekért is; megváltozott személyes kapcsolatukban az egész 
falu, a megváltozott hatalmi viszonyból adódó új demokratikus öntudatá-
nak állandó bizonyítékát élvezi. A helyi szervezetek sem tesznek ellene 
semmit: Zörgő Bálint a tanácselnök lefizetett embere, Vég Sanyi a párttit-
kár gyermekkori játszótársa. Sőt maga Vég Sanyi példázódik, hogy az 
alakuló szövetkezet élére elnöknek szeretné a falu Becskyt. 

Becsky Pál azonban mégis azt határozza, hogy elmegy: Legyen meg a 
szövetkezet, legyen meg. De engem hagyj ki belőle, én nem akarok vezet-
ni, igazgatni, a kertek meglesznek nélkülem is, én nem kellek ide. Tudom, 
lehetne ügyeskedni. De én megúntam minden fortélyt, sakktáblát, engem 
megmattolnak a játszma végén – vitázik Istennel a döntés órájában. A 
jelekből azt olvassa ki, hogy a jelen nem vezet sehova sem és a bizonyta-
lan jövőtől fél. Barátainak üldözése megkezdődött, Pesten véletlenül egy 
kivégzés tanúja, Grünfeld Matyiék a kivándorlást forgatják fejükben és a 
múlt választásokra sem kapott szavazati jogot. A párttörténetet forgatja és 
Lenint olvas, hogy megfejtse belőle, mi várhat még rá és a bibliához ka-
nyarodik vissza: az ő sorsa Dánielé az oroszlánok ketrecében, de orosz-
lánjai őt meg fogják enni. De a fenyegető jeleknél és a jövő félelménél is 
fontosabb annak a végső belátása, hogy a folyamatnak, ami 1945-ben 
elkezdődött, ellenállni nem lehet, de ugyanakkor annak behódolni soha-
sem tudna, ő maga, elszigetelve Tereken, nem állhatna semmiféle ellenál-
lás élére. Az egyháznak viszont sem ruhaszaggató vezeklésével, sem a 
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bíboros kőszikla-merev, hajthatatlan, mártíromságot kereső kiállásával 
nem ért egyet. És ki jöhetne számításba még – kérdi: Mi, az urak? Mi 
sehol sem vagyunk? Sehol sem vagyunk, mert nem tudunk küzdeni. A régi 
világért sem, mert azt mi is megítéltük. Az újért sem, mert abban nincs 
helyünk. 

Miért nincs helye az új világban Becsky Pálnak és barátainak, a szélto-
ló, élhetetlen Tárchevich Dusánnak, Ferinek, az utolsó Balajthynak vagy 
Drugeth Miklósnak, aki finommechanikusnak képzi át magát, hogy csak 
egy pár figurát említsünk a regény számtalan mellékszereplője közül. Hi-
szen Domahidy jellemzéséből ítélve egytől-egyig alapjában véve becsüle-
tes, sőt hibákkal együtt is szeretetreméltó, kedves emberek. És olyan 
meghatóan igyekeznek beleilleszkedni az új társadalomba. A probléma 
azonban elsősorban az, hogy nemcsak ők a kedves emberek, hanem a 
regény minden szereplője az, az úgynevezett ellentábor is, és így minden 
szembeállításuk eleve hitelét veszti. Másodsorban – és ez a fontosabb – a 
Tárchevichek és Balajthyak csak látszatra illeszkednek be, felszínesen és 
mindenekelőtt ideiglenesen, mert folyton valami fordulatra várnak, a 
rossz álom végére, amikor felébredve a múltban találják magukat, az ő 
világukban. Ezért csak túlélni akarnak és nem beilleszkedni. 

Megérthető ez mindenki esetében csak Becsky Páléban nem. Mert 
Becsky Pál elhitette velünk, hogy neki mindennél fontosabb az almafák 
ápolása, a tavaszi rügy lesése és a termés betakarítása: a kert. Ugyanaz az 
ősi, szerelmesen makacs ragaszkodás a földhöz, ami a magyar parasztban 
van. Ezért fogadta be a falu Becsky Pált és ezért lenne helye az új társada-
lomban is; a föld munkás szeretetében a paraszt és az úr azonosulni lát-
szik. 

De Becsky Pálnak, bármennyire is szívügye a kert, bármennyi munkát 
és gondot is öl bele, mégsem jelentheti az egész életét, nem lehet egyedüli 
életcélja. A földhöz való ragaszkodás Becsky Pál arculatának csak egyik 
fele. A másik fele a megmagyarázhatatlanabb, az összetettebb, a homá-
lyosabb. Domahidy jelképekkel helyettesíti be, azokból kell megfejteni 
értelmét. Elsősorban egy szinte szimbolikus személlyel jellemez, Izabel-
lel. Izabelle grófnő, Becsky Pál gyermekkori játszótársa, később szerel-
me. Pesten hányódva várja, hogy Becsky jobb belátásra jutva almafáit 
feladja, Tereket otthagyja és feleségül vegye. Izabelle önmagában értel-
metlen és ellentmondásos figura. Miért sodródik egyik férfitől a másikig, 
ha Becskyt viszontszereti és rá vár? Miért nem hajlandó Terekre menni az 
almáskertbe, ha később az osztrák nagynénitől rámaradt liezeni birtok 
almafái ellen nincs semmi kifogása? Liezenbe már asszonyos odaadással 
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menne el Pál oldalán. Izabelle csak akkor nyer értelmet, ha mint Becsky 
Pál döntésének szimbólumát nézzük. Izabelle töretlen hátú, Izabelle nem 
alkuszik. A múltat őrzi, a hagyományokat, egy más világrendet egy fi-
gyelmesen elhelyezett bútordarabban, szórakozásában, egész életmódjá-
ban. Izabelle hagyomány és folytonosság a felfordult világban. 

Becsky Pál végső elszakadását készíti elő Domahidy a múlt emlékei-
nek idézésével is. Domahidy stílusának erőssége éppen ezeknek az emlé-
keknek felidézése: csombortól illatos kamráké, a vadsóskáé az ér partján, 
volt fasoroké, a régi faragott asztalé vagy a napóleonos metszeteké a fala-
kon. Ezek a részletek és a szintén bőségesen adagolt adomák nem puszta 
stílusgyakorlatok vagy töltelékszövegek mégha néha annak is tűnnek, 
hanem a múlt egyedül leírható és elemezhető maradványai. Becsky Pál-
nak ezekben él a múlt, ezeket nem tudja megtagadni. Nem hatalmat akar 
– hatalmat sohasem gyakorolhatott hiszen gyermekfejjel ment a háborúba 
–, hanem egy életforma továbbélését, ami viszont természetszerűleg meg-
kívánja a hatalmat. 

Ezért kísért a kert mögött Izabelle. Mert Izabelle csak akkor jelentke-
zik, ha a kerttel baj van, ha Pálban meginog a kertbe vetett hit, mert az 
érte hozott újabb áldozat már a múlt továbbélését fenyegetné lelkében. 
Végsősoron nem Izabelle szerelme győz, hanem a föld szeretete bizonyul 
gyengébbnek Becsky Pálban a múlttal szemben érzett elkötelezettségénél. 
Amint az eldől, a megoldásra csak egyetlen út marad: elhagyni Magyaror-
szágot. A múltat megmenteni és továbbélni csak máshol lehet, legyen az 
Izabelle birtokán Liezenben, Berci bécsi mesés Afrikájában, vagy talán 
éppen Ausztráliában. Becsky Pál már ezt a jövőt építgeti magában amikor 
a váradi öreg zsidó gabonakereskedővel a kertben ülve az elmenés-
itthonmaradás problémáiról beszélgetnek. Amolyan kettős monológ ez, 
Lenge úr a váradi házat dicséri, amit el akar adni Becskynek, míg Becsky 
Pál azt a házat és a kertet látja maga előtt, amit majd valahol a világ má-
sik táján magáénak mondhat: Igen, a ház olyan lesz mint az enyém, tera-
sza a cserjékre néz le majd, amelyek szabályos sorokban futnak le a fo-
lyóhoz, mint az almafák ... Ha leszáll az est, írni fogok. Megtanulom a 
nyelvüket, lejegyzem a meséiket, a varázsló igéit, amelyekkel elűzi az ör-
dögöket. Mindent összeszedek majd, hogy magamévá igézzem a tájat, 
hogy olyan legyen mint ez, hogy az enyém legyen. 

A döntés után a búcsú már könnyű, nincs is szükség leírásra. Becsky 
Pál ismét a régi lesz, amilyennek anyja szerette és Izabelle remélte. Vi-
dám szívvel hagyja ott a kertet, hogy máshol új gyümölcsöst ültessen. 



 

619 

Talán túl bizakodón is, bár akkor még nem tudhatta, hogy a kert csak Te-
reken ad igazi, jóízű almát. 

 
 



 

620 

KABDEBÓ TAMÁS 
Az emigráció-tan kézikönyve153 

Paul Tábori: The Anatomy of Exile, Harrap, London 1972, 432 lap 
 
Tábori Pál új műve érdekfeszítő, olvasmányos és időszerű könyv. Az an-
gol sajtó kritikáit olvasva elképzelhető, hogy egyik vagy másik újság hi-
vatalosan is az év könyvei közé sorolja. A számkivetettség anatómiája 
írója szerint „jelentéstani és történelmi tanulmány”. Ebbe az alcímbe be-
leakaszkodhatnak az akadémikusok. Tábori nem képzett nyelvész és nem 
képzett történész, hanem jogi doktor és író. Képzett nyelvész elveszett 
volna a részletekben, történésznek aligha lett volna bátorsága, hogy az 
emigrációról egyszeriben átfogóan és történetszerűen írjon. Az írót azon-
ban ösztöne vezeti, szelektál ott, ahol a szakember a lábjegyzeteit szortí-
rozná, könnyedén és érdekesen lebeg át szakadékok felett, melyeknek a 
széléig sem merészkednék a tudós. Ez a könyv igazi titka: a részletek 
szakembere helyett az emigráció-tan szakembere írta, akinek csak jó szi-
matján múlott, hogy bátran vallhatja magát „önkéntes angliai telepesnek” 
és nem a tizenkettedik órában világnakfutó hazátlannak. A több mint 
négyszáz oldalas kötet, bár első kóstolgatásra befejezettnek tűnik fel, 
mindössze fele a teljes tanulmánynak; valószínűleg ez év végén lát 
nyomdafestéket a második kötet. 

Józan esze megvédi Tábori Pált a felesleges filozófálgatás kísértésétől; 
ha nem így lenne, az intolerancia almanachját is összeállíthatta volna, 
olyannyira összefügg az összeférhetetlenség és a türelmetlenség az emig-
rációval, mint jelenséggel. A kényelmetlenségektől a menni akarók nem 
túlságosan riadtak vissza, a világon sok volt az üres hely sokáig, néha 
elég volt egy kisebb ürügy, hogy népcsoportok vagy családok kirajzanak 
„benépesíteni a földet”. De ma már? Papíron kiszámítható, hogy annyi 
embernek, amennyinek innen vagy onnan mennie kell, demográfiailag 
nem lenne érdemes elmennie, vagy ha igen, hát máshová kéne mennie, 
mint ahol történetesen befogadják. Az internacionalizmus korszakában az 
exilium teljesen idejétmúlt jelenség, akárcsak a nacionalizmus, ez a pszi-
chikai töltet, amely embertársaink iránt intoleránssá tesz bennünket. A 
száműzöttség, az emigráció azonban tény, melyet figyelembe illik venni. 
A század igazi politikai történetét, irodalmának javát emigránsok, emig-
ráns jelöltek írták. 
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Tábori indexében benne van minden jelentős emigráns, Dantétól kezd-
ve Thomas Maimig, Apáczai Csere Jánostól Koestler Artúrig. A biblio-
gráfia meg egyenesen olyan, mintha az Egyesült Nemzetek nemlétező írói 
szakosztályának lenne a tagnévsora. Szomorú téma, gondolhatnánk – ko-
rántsem az, Tábori feldolgozásában. Eléggé regényes ahhoz, hogy esti 
olvasmány lehessen belőle, szakaszos és anekdótikus viszont, hogy ráérő 
idejében olvasson bele az ember. Az alcímek kivetített vázlata, tehát egy 
részletesebb tartalomjegyzék viszont hasznára válhatott volna a könyvtá-
rosnak, a részletek, az apróbb aspektusok iránt érdeklődő szociológusnak. 
Ugyanis biztosra vehető, hogy az elméleti és gyakorlati szociológusok ezt 
a könyvet, mint a jelenség eddig legteljesebb átfogó tanulmányát nem 
hagyhatják figyelmen kívül. Ha osztályozni kellene – ez is egy gyakorlati 
feladat, mellyel sokan szembekerülnek – történelmi szemléletű szocioló-
giai áttekintésnek nevezhetnénk, hiába kezdi azzal az író, hogy „nem a 
tudósnak, s nem a szakembernek” szánta. 

A könyv a bevezetés után, két részre oszlik és azokon belül két, illetve 
három témára bomlik. A Jelentés, Örökség, Idegenek, Emigráns-hullámok 
után a Kényszerű kikötő című utolsó fejezet, bár ebben is inkább analízist 
kapunk, mint szintézist. De ne felejtsük el, hogy e kötettel még csak a 
tanulmány feléig jutottunk el! Akinek ez, az első fele megvan, és elolvas-
ta, az gondolatban már elő is jegyezte a második kötetet, várja a szinté-
zist. 

Tábori kerek, gördülékeny, született angol írónak is becsületére váló 
prózájával bizonyítja, akarat kérdése, hogy az író adoptált anyanyelvén is 
jól tudjon írni. Stílusa célratörő, könnyed, ekonomikus és világos, a szö-
veg könnyen, jól követhető. Néha eggyel több a színes szál, az asszociá-
ciók során felmerült melléktéma, mint amennyire az átlagos figyelő felké-
szülhetett, néha szeretnénk megállni, mert túl gyors az iram, s elkelne egy 
beiktatott reflexió. Ám ezek apróbb észrevételek, kiegészítő megfigyelé-
sek egy olyan műhöz, melynek információ-tartalma, átgondolt sokrétűsé-
ge, méretei és megoldásai imponálóak. 
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TŰZ TAMÁS  
Magyar irodalom Kanadában154 

Antológia, A kanadai magyar írók könyve, 3. sz. szerk.: Miska János, A 
Kanadai Magyar írók Köre kiadása, Ottava 1972,122 lap 
 
Aki figyelemmel kíséri az emigrációs magyar életet, ritka jelenségnek 
lehet tanúja: immár harmadízben jelenik meg a Kanadai Magyar Írók Kö-
rének antológiája. Az ilyen szellemi vállalkozások általában nem szoktak 
túljutni az első pár kiadványon, annál nagyobb örömmel halljuk tehát, 
hogy már a negyedik kötet is útban van. Mindez a kanadai magyar írók 
lelkesedését és kitartását, nem utolsó sorban a szerkesztő Miska János 
eltökéltségét és szervező erejét dicséri. 

Az eddig megjelent három kötetben összesen 24 író és költő szerepel. 
Nem árt ennél a számnál egy pillanatra megállnunk. Kanadában kereken 
százezer magyar él. Ennek kb. a felét azok alkotják, akik már itt születtek, 
vagy gyermekkorukban jöttek ki, ha a magyar nyelvet úgyahogy beszélik 
is, olvasni és írni, legalább is irodalmi színvonalon aligha tudnak. A má-
sik felére eszerint 24 antológiás író esik, ami hazai viszonylatban azt je-
lentené, hogy minden kétezer lelkes község egy íróval dicsekedhetnék. Ha 
még hozzávesszük ehhez azt is, hogy nem minden kanadai magyar író 
szerepel az antológiában (hogy csak néhány nevet említsek: Tamási Mik-
lós, Kemenes Géfin László, Béky Halász Iván, Juhász József, Sárvári 
Éva), akkor azt kell mondanunk, hogy Kanada a magyar irodalom szem-
pontjából alaposan kitett magáért és példát mutat más országokban élő 
magyar közösségeknek. 

Az imént fölvázolt statisztikai kép megóv attól is, hogy irodalmi igé-
nyeink mércéjét az antológiával kapcsolatban túl magasra helyezzük, hi-
szen az óhazában sincs minden falunak Illyés Gyulája és Németh László-
ja; Félegyházának is csak egy Petőfije, Komáromnak egy Jókaija, Eger-
nek egy Gárdonyija volt. 

Az előszóban Miska János ismerteti az antológia különleges célját és 
jelentőségét. Az idősebb költőnemzedék nevében „A játék dicsérete” cí-
mű versével Fáy Ferenc indítja útjukra fiatal írótársait. Az írók legidő-
sebbjét több mint félévszázad választja el korban a legfiatalabbtól. Nagy 
István nyolcvankettő, Mikó Veronika mindössze huszonhárom éves. Hét-
éves kislány volt, amikor idegenbe került. Az Új Látóhatár lapjairól is-
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mert Vitéz György huszonhárom éves korában hagyta el szülőföldjét. S ez 
a legbiztatóbb az Antológiában. Kiderül, hogy nemcsak meg lehet őrizni 
anyanyelvűnket az idegenben, de egy kis tehetséggel és akarattal irodalmi 
színvonalra is lehet emelni. Bármily különös gondolatnak tetszik, az 
emigrációs irodalomnak is lehet jövője. 

Az Antológiában tíz költő és tíz prózaíró szerepel. Kiss Ödön költő ez-
úttal prózai írással, Bordás Sándor színpadi jelenettel, Leszlei Márta mű-
vészeti riporttal jelentkezik. Balatoni István elbeszélése a háború utáni 
magyar életből meríti témáját, Kabdebó Tamás írása a Karib Tenger kö-
zepére, Szőke Klára Erdélybe, Naphegyi Imre és Simon Lajos a történel-
mi magyar múltba vezeti az olvasót. A már említett költőkön kívül mai 
életlátással színezett, bensőséges lírával gyönyörködtetnek Domokos 
Sándor, Kristóf Sándor, Mayora Lee, Németh Ernő, Schwilgin Frigyes és 
Tapolczay Lukács versei. 

Az Antológia bizonyítja, hogy érdemes dolgozni és áldozatot hozni a 
magyar nyelvért és irodalomért, hogy tehetséggel és összefogással kiváló 
eredményeket érhetünk el. Ebben a hitben és reményben vállalta Duska 
László vezetésével a Széchenyi Társaság is a nyelv- és kultúramentő 
munkát Kanadában. Célja magyar tanszékek fölállítása az egyetemeken, a 
magyar nyelv szélesebb körű tanítása, magyar könyvek és sajtótermékek 
kiadása. Ez a mozgalom nemcsak a magyar közösségek áldozatvállalására 
épít, hanem megnyerte magának a kanadai hivatalos szervek támogatását 
is. A kormány meghirdette az ún. „multicultural” programot, amelynek 
célja a nemzetiségi kultúrák fejlesztése. Készül például egy kétnyelvű, 
angol-magyar antológia, amelynek előkészítésében avatott kanadai írók és 
költők működnek közre. 
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BORBÁNDI GYULA 
Szirmai Károly emléke155 

 
Fél esztendő múlt el azóta, hogy Szirmai Károly – 82 éves korában – 
meghalt. Halála nagy vesztesége volt a vajdasági magyar irodalomnak, de 
távozásával az egyetemes magyar irodalomban is űr keletkezett. Érdekes, 
eleven, színes egyéniség volt: érzékeny lelkületű költő, kitűnő szemű 
megfigyelő, a rövid elbeszélő műfajok mestere, a látomások, álmok, szo-
rongások kivételes képességű ábrázolója, kényes ízlésű és biztos ítéletű 
szerkesztő. 

Az irodalomtörténészekre nagy és megtisztelő feladat vár: Szirmai írá-
sainak összegyűjtése és rendszerezése, írói és szerkesztői munkájának 
felmérése, valódi szerepének és jelentőségének elemzése, irodalomtörté-
neti helyének megjelölése. Annyi máris biztosnak látszik, hogy kivételes 
hely illeti meg a magyar literatúrában és a vajdasági irodalmi megújulás-
sal kapcsolatban neve immár elválaszthatatlanul összekapcsolódik 
Szenteleky Kornél nevével. Amit Szenteleky elkezdett, Szirmai folytatta 
és diadalra juttatta. Kettejük munkássága nélkül bizony jóval színtelenebb 
és szegényebb lenne Vajdaság irodalmának története. Az ő érdemük, 
hogy a Kalangya tehetséges, színvonalas, széles látókörű és maradandó 
értékű folyóirat volt. A folyóiratot és a vajdasági irodalmi életet megmen-
tették attól, hogy a provincializmusba süllyedjen. 

Szirmai életének és munkásságának megírása csábító téma lehetne egy 
fiatal irodalomtörténésznek. Azok a rövid életrajzi jegyzetek, amelyeket 
1970-ben „Önkeresés” című vékony füzetében közzétett, bizonyítják, 
milyen mozgalmas és izgalmas volt ez az élet és ez az írói pálya és mily 
fontos volna felderíteni a szerző által olykor csak éppen érintett, de kellő-
en fel nem tárt mozzanatokat is, például az író igazságtalan meghurcolta-
tásának részleteit. Reméljük, ennek is eljön az ideje. 

Fia, a Stuttgartban élő Szirmai Endre főorvos mindent elkövet, hogy a 
hagyaték épségben megmaradjon és a Szirmaival kapcsolatos emlékek ne 
kallódjanak el. Ez mindenképpen megkönnyíti a majdani kutatók munká-
ját. Az a terv, amelyet Szirmai Endre apja emlékének ébren tartására elké-
szített, rendkívül gazdag és igényes: Szirmai-archívum, emléktábla Teme-
rinben, a szülőfaluban és Verbászon, ahol élete nagy részét töltötte, utca- 
és iskola elnevezések, a lakás berendezésének megőrzése és esetleg mú-
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zeummá való átalakítása, irodalmi díj magyar és szerb művek jutalmazá-
sára, a kiadatlan kéziratok megjelentetése, idegen nyelvű fordítások, főleg 
pedig Szirmaira vonatkozó minden anyag összegyűjtése. 

A vajdasági magyar, de a szerb lapok és folyóiratok is elismerően írtak 
Szirmai Károly életművéről. Magyarországon is megemlékeztek róla, a 
külföldi magyarok úgyszintén. Talán érdemes megemlíteni Szirmairól, 
hogy a magyar irodalom egységét végtelenül komolyan vette, nem sza-
vakkal, de tettekkel vallotta. Nem beszélt róla kérkedve, követelve, de 
következetesen gyakorolta. Halála pillanatáig földrajzi határoktól függet-
lenül kapcsolatot tartott a magyar irodalom minden rétegével és csoport-
jával. A nyugati magyar írókkal is levelezett, folyóirataikat olvasta, mun-
kájukat figyelemmel kísérte és ezeket a folyóiratokat olykor felkereste 
írásaival. A személyes érintkezésre is súlyt helyezett, jóllehet élete utolsó 
szakaszában betegsége következtében már nemigen tudott Verbászról 
kimozdulni, de hívott magához mindenkit, minden országból. A kis Ver-
bászt ő emelte be a magyar irodalomtörténetbe. Érdeklődése a világ min-
den részében élő magyar írók iránt nem felső sugallatra ébredt fel és nem 
is függött engedélyektől, vagy hatósági elnézésektől. Jugoszlávia politikai 
közállapotai lehetővé tették, hogy ne kelljen ebben az érintkezésben kü-
lönféle hivatalokra sandítania, de némely közeli írótársának vállalása a mi 
esetünkben olykor többet követel meg, mint a merő udvariassági formá-
kat. Amit tett, őszinte emberi és írói meggyőződésből tette. A ma oly sok-
szor emlegetett irodalmi párbeszédet és az országhatárokon keresztül tör-
ténő emberi, írói érintkezést minden önös érdek, hátsó gondolat, rejtett 
szándék nélkül folytatta. 

A megbecsülésnek különleges jele, hogy nem sokkal halála után az új-
vidéki Szerb Matica (Matica Srpska) „A ma könyvtára” című sorozatában 
szerb nyelven kiadta Szirmai „A csend víziói” című elbeszélés-
gyűjteményét. Ez a gyűjtemény – amelynek szerb címe: Vizija tisine – 
244 oldalon az író 44 novelláját tartalmazza. „A csend víziói” magyarul 
az író hetvenötödik születésnapjára készült el 1965-ben. A mostani szerb 
kiadás munkáit Alexander Tisma költő, a Matica irodalmi szerkesztője és 
Szirmai barátja irányította. A szép és hű fordítást Varga József, az újvidé-
ki egyetem magyar tanszékének tanársegédje, a budapesti jugoszláv kö-
vetség kultúrattaséja végezte. A gyűjtemény elé Bori Imre irodalomtörté-
nész írt ismertető és méltató bevezetőt. 

Ez a kötet bizonyára elősegíti, hogy Szirmai olvasottsága ne a vajdasá-
gi magyarokra korlátozódjék, hanem munkássága iránt szerbek körében is 
érdeklődés támadjon. Szirmai őszinte és meggyőződéses híve volt a két 
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nép barátságának és együttműködésének, elbeszélései és regényei nagy 
részének a színhelye is az a táj, amelyen együtt élnek magyarok és szer-
bek. Életműve ugyan magyarul íródott, de ennek ellenére nemcsak a ma-
gyar, de a jugoszláv népek irodalmának is szerves része. Szép volna, ha 
emlékét nemcsak mi, magyarok tartanánk ébren, de a szerbek is, akiket 
őszintén és szívből becsült és akik, íme, „A csend víziói” megjelentetésé-
vel tanújelét adták annak, hogy a rokonszenv és megbecsülés kölcsönös 
volt. 
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HANÁK TIBOR 
Könyvek az erőszakról156 

 
A jelenlegi filozófiai élet egyik legszembeötlőbb sajátossága, hogy nagy 
figyelmet szentel a társadalom elméleti és gyakorlati kérdéseinek. Tíz-
tizenöt évvel ezelőtt az egzisztencializmus befelé fordult, az individuumra 
irányította a figyelmet, ma épp ellenkezőleg: kifelé fordul, a közösség 
kérdéseivel foglalkozik. Némi sarkítással azt mondhatjuk, hogy a filozó-
fia társadalomfilozófia. Lucien Coldmann még tovább ment „A társada-
lomtudományok és a filozófia” (Sciences humaines et philosophie) című 
könyvében. Szerinte a filozófiát lassan kiszorítják a társadalomtudo-
mányok, a szociológia és szociálpszichológia. 

Ennek az új helyzetnek egyik jellegzetessége, hogy a hangsúly nem 
annyira az elméleti, mint inkább a gyakorlati problémákra került. A 
szociálfilozófia megmutatja a társadalmi nehézségeket, leírja eredetüket, a 
fejlődés eddigi menetét és egyúttal igyekszik megoldásjavaslatokat kidol-
gozni. Ennek következtében a filozófiából kiolvasható a szociális élet 
megbolygatottsága. Nagyító alá kerülnek a társadalomban észlelt visszás-
ságok, szenvedélyessé vált a kritika hangja, a megoldásokat javasoló el-
méletek pedig nem kisebb érzelmi fűtöttséggel lendültek át az utópiszti-
kus gondolkodásba. Egyrészt tehát a bölcselkedés módja változott meg, a 
nyugodt kontemplációból, elemzésekből, tudományos elmélyülésből át-
váltott a heves vitatkozásba, az elkötelezett ideológiai érvelésbe, a meg-
győzés feladatkörébe, mintha Marx szavait akarná megfogadni: „a filozó-
fusok a világot eddig csak magyarázták, a feladat: megváltoztatni.” Más-
részt azonban nemcsak a hangvétel és a viszonyulásmód alakult át az 
utóbbi években, hanem új témák, főképp olyan kérdések kerültek a filozó-
fiába, melyek általában rendkívüli helyzetekben kapnak időszerűséget. 
Ezek közé tartozik a hanyatlás, a pusztulás, a forradalom és fejlődés, a 
demokrácia és diktatúra, a technikai rabszolgaság és a szabadság szándé-
kosan kiélezett formában felvetett problémája, de mindenekelőtt az, ag-
resszió, a brutalitás és erőszak kérdése. Itt ez utóbbi témacsoporttal fog-
lalkozó újabb irodalomból választunk ki néhány fontos vagy jellemző 
publikációt. 

A társadalom helyzete és a politikai élet kényszeríti a tudományokat, 
köztük a filozófiát, az erőszak eredetének kutatására, változó formáinak 
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leírására, teljesítőképességének vizsgálatára. Mivel tehát itt elsősorban 
társadalmi problémáról, az erőszakcselekedetek – merényletek, emberrab-
lások – elterjedéséről és veszélyéről van szó, szinte nyilvánvaló, hogy az 
emberiség történelmében már többször felmerült ez a probléma és már 
korábban is foglalkoztak az erőszak jelenségével. A téma tehát nem új, de 
viszont új a megközelítése, feldolgozása, vagyis az erőszak problémájá-
hoz való viszonyulás módja. 

A század elején Georges Sorel francia gondolkodó fogalmazta meg ha-
tásos formában az erőszak elméletét. Szerinte a történelmi mozgalmaknak 
szükségük van szociális mítoszokra, melyek hittel töltik el az embereket 
és képessé teszik őket a cselekvésre, áldozatra. Szerinte ilyen mítosz az 
erőszak is, hiszen lényege az a meggyőződés, hogy az erőszakkal ered-
ményeket lehet elérni, meg lehet újítani á világot: 

„A proletár erőszak nemcsak a jövendő forradalmat biztosítja. Az erő-
szak az egyetlen eszköznek látszik, mely a humanitás eszméje által el-
tompult európai nemzeteket képessé teszi arra, hogy egykori energiájukat 
visszaszerezzék.” 

Az a kérdés azonban, hogy mit értett erőszakon Georges Sorel? Vála-
sza egyúttal jelzi a távolságot, mely a klasszikussá vált írását a mai erő-
szakelméletektől elválasztja. Soréi szerint ugyanis az erőszak csúcsa és 
leghatásosabb formája az általános sztrájk. Ezt ajánlotta a munkásságnak, 
ezt tekintette a forradalmi mozgalmak egyesítő erejének. 

A század eleje óta eltelt idő, elsősorban Sorel követői megtanítottak 
bennünket arra, hogy az erőszak nem csupán általános sztrájk, hanem 
nyílt öldöklés, népek lemészárlása, intézményesített üldözés, háború, dik-
tatúra és anarchizmus. A 15—20 évvel ezelőtti irodalom az erőszaknak 
ezzel a nyílt, brutális változatával foglalkozott. Albert Camus híres köny-
ve, „A lázadó ember” – a fasizmus és a sztálinizmus tragikus éveinek 
hatása alatt – korunkban két veszélyes világnézetet különböztetett meg: a 
túlzott racionalizmust és a túlzott irracionalizmust. Szerinte mindkettő 
elnyomáshoz vezet, mindkettő szem elől téveszti az egyedi ember egysze-
ri életének szempontjait. Camus-höz hasonlóan a politikai írók egész sora 
elutasította a terrort, védelmezte az embert, s mozgalmakat indítottak az 
erőszak-nélküliség nevében annak megmutatására, hogy nemcsak a me-
rényletek eredményesek a politikában, hanem a békés összefogás, a fegy-
vertelen, de együttes fellépés is. 

Az erőszakkal foglalkozó újabb irodalom nagy részének szembeötlő 
sajátossága, hogy az erőszakot nem utasítja el, hanem éppoly jogos köz-
életi eszköznek tekinti, mint a népgyűlést vagy a parlamenti vitát. Az erő-
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szakot igyekeznek mindennaposnak, csaknem természetesnek feltüntetni. 
Ennek leggyakoribb módszere, hogy a fennálló rendszert – általában a 
nyugati demokráciát vagy magát a politikát –, az elnyomás és erőszak 
gyakorlópályájának minősítik. Herbert Marcuse, Amerikában élő filozó-
fus „Az egydimenziós ember” című híres könyvében és számos más írá-
sában betegnek nevezi a mai társadalmat. 

„Beteg az a társadalom, melynek alapvető intézményei nem engedik 
meg, hogy az emberi egzisztencia (a humanitás) legkedvezőbb fejlődésére 
fordítsuk az anyagi és intellektuális eszközöket” – írja az „Agresszivitás a 
jelenlegi ipari társadalomban” című tanulmányában. 

Szerinte főképp a gépesítés, az egyén valóságos belevetettsége az 
anyagi javak tömegébe, a gazdasági és politikai hatalom növekvő kon-
centrációja, a nagyfokú ellenőrzés és manipuláció fogja közre az embert 
és ítéli mozdulatlanságra. A liberalizmus, demokrácia és tolerancia csu-
pán altatópor a hatalmasok kezében. Ezzel foglalkozik többek között a 
nagy feltűnést keltett cikkében, a „Repressziv toleranciában”. A frankfurti 
Suhrkamp-kiadó Marcuse írásához csatolt még néhány idevonatkozó, 
részben hasonló szellemű írást amerikai és német szociológusok tollából, 
s „A tiszta tolerancia kritikája” címmel kötetet állított össze. 

A nyugati társadalom számos hibája felszínre került az újabb szocioló-
giai és filozófiai irodalom révén. A kritikai hullám megmozgatta a politi-
kai életet és a tudományos irodalmat is. Elgondolkodtatóbb viszont az a 
következtetés, melyet egyesek a társadalomkritikai fejtegetésekből levon-
tak. Több-kevesebb határozottsággal azt mondták ugyanis, hogy a fennál-
ló rendszerek erőszak-jellegét csak erőszakkal lehet megváltoztatni; mivel 
a politikában – legyen az demokratikus vagy diktatórikus – erőszak ural-
kodik, következésképp az erőszakot joggal lehet alkalmazni a társadalmi 
problémák megoldására. 

A legmérsékeltebb véleményt képviselik ebben a vonatkozásban azok, 
akik a cselekvésnek, politikának és az erőszaknak is racionális, tudomá-
nyos hátteret próbálnak adni. Christian von Ferber, a bielefeldi egyetem 
szociológiatanára „Az erőszak a politikában” című nemrég megjelent 
könyvében szembeszállt Max Weber liberális politikai szemléletével. 
Weber a „tudományos politika” lehetőségét kétségbevonta s elutasította 
az erőszak racionális igazolásának kísérleteit. Ferber professzor viszont 
épp tudományos támogatást igyekszik biztosítani a politikának és közvet-
ve az erőszak alkalmazásának. Szerinte Max Weber felfogása csak a szá-
zad elején volt mérvadó és tartható, de napjaink viszonyaira nem érvé-
nyes. 
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Még határozottabban próbálják szentesíteni az erőszakot azok az írá-
sok, melyek közvetlen kapcsolatban állnak a politikai élettel. Ezekben a 
könyvekben és cikkekben nyilvánvalóvá válik, hogy a nyugati demokrá-
ciákról nem azért készítettek kétségbeejtő képet, mert a nyugati viszo-
nyok valóban katasztrofálisak, hanem azért, hogy kimondhassák: itt nincs 
más lehetőség, mint a tudatos rombolás. Az erőszak szalonképessé tételét, 
sőt megdicsőítését az újabb politikai mozgalmakban Frantz Fanon „A 
föld elátkozottad” című, tíz évvel ezelőtt megjelent művének tulajdonít-
ják. Fanon afrikai politikus és filozófus, Jean-Paul Sartre, a híres francia 
egzisztencialista követője, őt nevezik az új Sorelnek, az erőszak apostolá-
nak. A terrorakciók hatásosságát, de egyben igen kétes értékét is az algé-
riai háborúban és partizánharcokban tapasztalta. Frantz Fanon a „marok-
nyi csapat” rajtaütésszerű eredményességét méltatta könyvében, de a ter-
rorcselekményekkel járó tragédiákat sem hallgatta el. Jól ismeri tehát a 
brutalitás kétélű természetét, viszont követői épp ezt a kettősséget hanya-
golják el és valósággal mindenható eszköznek kiáltják ki az erőszakot. A 
diákforradalmi mozgalmak „a megtisztító katasztrófát” propagálják, igen 
különböző szóhasználattal és helyi problémákkal vegyítve. Többek között 
Stephen Spender „A fiatal rebellisek éve” című könyvében bemutatja a 
főiskolások baloldalának túlhevített forradalmiságát és utópisztikus gon-
dolkodását. „A jövő olyan, mint egy elásott időzített bomba, melynek óra-
, műve a jelenben ketyeg” – írja. Szerinte azok a forradalmi gondolkodású 
fiatalok, akik a jelen zajában hallják az óramű ketyegését, mely egyszer 
majd kiváltja a robbanást. 

A diáklázadások irodalmának elméleti hozama meglehetősen sovány. 
Frantz Fanon szavait keverik Mao- és Marx-idézetekkel, nem sokat időz-
ve az összefüggések megállapításánál, a logikai lekerekítések műveleté-
nél. Ezekben a röpiratszerű írásokban az ifjúság úgy lép fel mint az új 
forradalmi osztály, mely felfedezte az erőszak megváltó hatását. Az ilyen 
és hasonló fogalmazásoknak vajmi kevés közük van Marx osztályfogal-
mához, forradalom-értkeléséhez és az erőszak marxista megítéléséhez. Az 
elméleti következetlenség, a zavaros eklekticizmus és a gyakorlati ered-
ménytelenség következménye, hogy a forradalmárkodókat sokan nem 
veszik komolyan. 

A mozgalmon belül is a fáradtság és a befeléfordulás jelei észlelhetők. 
Herbert Marcuse, ki kezdetben hitt a fordulat lehetőségében, a 68-as pári-
zsi május és az amerikai terrorhullám hatására kijelentette, hogy forrada-
lom előtti korszakban élünk – s abban is fogunk élni még vagy fél évszá-
zadon át. Theodor Adorno kritikai elmélete, „negatív dialektikája” a cse-
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lekvő embert akarta mozgásba hozni, de mikor valóban megmozdult, a 
filozófusprofesszor durva leegyszerűsítésnek minősítette a tüntetéseket. A 
német baloldali ifjúság ekkor ellene fordult, zaklatták, előadásait lehetet-
lenné tették. Azt mondják, hogy ezeknek az izgalmaknak nem kis részük 
volt korai halála előidézésében. Kingsley Widmer amerikai professzor, 
„Az irodalmi lázadó” című könyv szerzője hasonlóképp a rezignációhoz 
érkezett el. Szerinte az lenne a feladat, hogy felszámolják végre az ameri-
kai polgárság idegenkedését a rombolástól. Mivel azonban ezt a vállalko-
zást kilátástalannak ítéli, nem hisz a közeli forradalom lehetőségében: 

„Senkit nem találtam, aki ebben hinne. Ez a magyarázata, hogy egye-
sek inkább élik a forradalmat, itt és most valósítják meg életstílus formá-
jában. Nyilvánvalóan sok radikalista úgy véli, hogy a dolgok úgy mennek 
tovább, mint eddig mentek.” 

Az erőszakproblémával foglalkozó elméleti művek között talán a leg-
érdekesebb Hannah Arendt „Hatalom és erőszak” című könyve. Hannah 
Arendt a híres egzisztenciálfilozófus, Kari Jaspers tanítványa volt; jelen-
leg a chicagói egyetem filozófiaprofesszora. Szerinte az erőszakkal fog-
lalkozó irodalom eddig elsikkasztotta a voltaképpeni problémát; ezért 
lehet kevés érdemleges fejtegetést találni az idevonatkozó vizsgálódások-
ban. Ennek oka szerinte, hogy az erőszakot eddig a hatalom egyik válto-
zatának, túlzott formájának tekintették. Hannah Arendt ezzel szemben 
úgy véli, hogy a hatalom és erőszak ellentétes fogalmak, kizárják egy-
mást. Ahol hatalom van, ott nincs szükség erőszakra, és ahol erőszak 
uralkodik, ott vége a hatalomnak. Arendt szerint a hatalom megbízás a 
vezetésre és ennek gyakorlása, míg viszont az erőszak csupán eszköz, 
mellyel külsőleg meg lehet teremteni az uralom feltételeit. Kifejti, hogy a 
forradalmak csak ott lehetségesek, ahol a hatalom szétesőben van. A hata-
lom gyengülése szinte felszólít a radikalizmusra és ez ad az erőszaknak 
hatáslehetőséget. A modern intézmények, köztük az államszervezetek, 
nem tudnak megbirkózni a tömegtársadalom, a technizált tömegtermelés 
problémáival és nem utolsó sorban a kritikával, így aztán tekintélyük 
megcsorbul, hatalmuk repedezik: megnyílt az út az erőszak előtt – írja 
Hannah Arendt a „Hatalom és erőszak” című könyvében. 

Az erőszakkal foglalkozó újabb irodalom tetemes része azt a kérdést 
kutatja, hogy honnét ered az erőszak, mi okozza használatát. Nagy általá-
nosságban és lényegében kétféle választípust különböztethetünk meg: 
szociológiait és pszichológiait. Az imént ismertetett írások legnagyobb 
része szociológiai választ ad a kérdésre, vagyis azt mondja, hogy az erő-
szak társadalmi eredetű. Az állam maga is erőszakszervezet, megdöntése 
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is erőszakkal történhet; ha ez bekövetkezett, megvalósítható végre a sza-
bad és békés társadalmi élet. Ezzel szemben a pszichológusok, nevezete-
sen a freudista iskola nem a társadalomban, hanem az emberi ösztönvi-
lágban jelöli meg az erőszak forrását. Alexander Mitscherlich, a frankfurti 
Freud-Intézet igazgatója erről a következőket írja az „Agresszió és alkal-
mazkodás” című kötetben: 

„Az agressziót alapvető életerőnek, ösztönberendezésnek kell felfogni, 
mely a társadalmi valóságban a legkülönbözőbb változatokban jelenik 
meg. Mint ilyen már „az egyedi fejlődés kezdetén, a gyerekkorban megta-
lálható.” 

Ezzel a nézettel energikusan szembeszálltak a marxisták és a baloldali 
forradalmárok. Ha ugyanis az erőszak együttjár az emberi természettel, ha 
mindenkiben bennelakik az agresszív ösztön, akkor a társadalomátalakítás 
aligha fogja megoldani az erőszak problémáját, hiszen a mégoly átfogó 
forradalom után is csak emberek fogják alkotni a társadalmat, emberek, 
akikben ott szunnyad az agresszió. Az utóbbi időben azonban a pszicho-
analitikus irányok lemondtak a tétel kisarkításáról. Alexander 
Mitscherlich is elismerte a külső körülmények módosító, sőt agressziót 
fokozó hatását. Ennek klasszikus modellje az ún. „sarkköri betegség”. A 
kis hajók összezárt legénysége többhetes sarkköri utazás után minden 
csekélységre dühkitöréssel válaszol. A társadalomban is előadódnak ha-
sonló helyzetek: az összezártság, az egyhangú munka, a ködökhöz hason-
lóan meghatározhatatlanul nyomasztó erők hatása következtében nyílt 
formában tör elő a düh és rombolás. 

A pszichológiai és szociológiai erőszakelméletek összefonódását látjuk 
Friedrich Hacker, osztrák származású amerikai pszichiáter népszerűén 
megírt „Agresszió” című könyvében is. Szerinte az ösztönenergiákat sok-
szor társadalmi okok szabadítják fel, sőt az agresszió néha áttételes for-
mában jelentkezik: 

„Mivel az egyedek és a csoportok a szabad agressziónak csak egy ré-
szét tudják saját életük veszélyeztetése nélkül elviselni, jelkép- és képze-
let-hordozó intézményeket teremtenek, melyek a szabad agressziók egy 
részét felfogják, szabályozzák és meghatározott pályákra terelik. Épp 
ezért minden, a 'jó' intézmény is eleve agresszív, még mielőtt ténylegesen 
agresszívvá válna.” 

Hacker szerint a jelenlegi válságok nagy része abban áll, hogy a régi 
intézmények elveszítették hitelüket; ma kezdik átlátni az emberek, hogy a 
társadalmi szervezetek az egyedi agressziók levezetői és gyűjtőmedencéi 
voltak. 
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Hogy miként lehetne elkerülni az erőszak alkalmazásából eredő tragé-
diákat, ez a legmostohábban kezelt kérdés a modem politikai és szocioló-
giai irodalomban. Érthető, hiszen az írások nagy százaléka egyáltalán nem 
akarja mellőzni az erőszakot, hanem – mint láttuk – épp ellenkezőleg: 
használni szeretné, célravezetőnek tartja. Igaz, van nagy ellentábor is, 
nem hiányzanak az erőszakmentesség apostolai sem, kiknek igyekezete 
főképp arra irányul, hogy a brutális erőktől elvágják az ideológiai után-
pótlás útvonalát és híveket toborozzanak a humanitás eszméjének. Más 
kérdés, hogy az erőszakot vissza lehet-e szorítani ideológiákkal, az em-
berségesség propagálásával, el lehetett volna-e kerülni a hitlerizmus és 
sztálinizmus rémtetteit, ha az áldozatok a béketűrésre és szeretetre hivat-
koznak. Nicola Chiaromonte idevonatkozó írásai a zsarnokságról ebben a 
tekintetben új szempontot vetnek fel. Tanulmányai eddig sajnos csak fo-
lyóiratokban elszórva jelentek meg. Chiaromonte szerint nem az eszmék, 
nem a humánus szándékú ideológiák segítenek, tehát nem a hit a megol-
dásban, hanem épp a kételkedés, a bizonytalanság. Ahol ugyanis a kétel-
kedés uralkodik, ott hiába kínálják megoldásnak az erőszakot, ott nem 
hisznek semmiféle megoldásban, melyért érdemes lenne az utcára vonulni 
vagy fegyvert ragadni. A pszichiáter Friedrich Hacker is ehhez a gondo-
lathoz érkezik idézett könyvében: sokat tettünk az erőszak ellen, ha nem 
hagyjuk magunkat egyetlen nézet, egyetlen vélemény foglyává vagy zsol-
dosává tenni. Hallani kell más világok hangját, megismerni más világné-
zetek, más népek gondolkodását. 
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BOGYAY TAMÁS 
Deér József157 

1905–1972 
 
Szűkszavú családi gyászjelentés adta hírül, hogy Deér József professzor 
1972. december 26-án Bemben hosszú szenvedés után csendesen elhunyt. 
Elment közülünk egy magyar történettudós, akinek élete sokkal gazda-
gabb volt tudományos eredményekben, mint nyilvános szereplésekben 
vagy izgalmas eseményekben. 1948-ban Magyarország első egyetemen a 
középkori magyar történelem katedráját hagyta ott, hogy emigrációba 
menjen. Nemcsak gyakorlatban, az élet törvénye szerint lett hazátlan, ha-
nem a leghivatalosabban, a bürokrácia szigorú szabályai szerint is, mert a 
magyar népköztársaság névre szóló külön határozattal megfosztotta ma-
gyar állampolgárságától. A „la république des lettres”, a szellem emberei-
nek nemzetek fölötti köztársasága nyugaton azonnal befogadta. Nem szá-
nalomból és kegyelemkenyérre. Deér 1950-től több mint húsz éven át egy 
tekintélyes svájci egyetemen volt a középkori történelem professzora. 
Eközben könyvek és tanulmányok hosszú sorával bebizonyította, hogy a 
késő antik, bizánci, karoling meg német-római császárság, a pápaság, a 
délitáliai és szicíliai normann államok, a középkori ötvösművészet és fe-
jedelmi reprezentáció problémáiban éppúgy otthon van, mint a magyar 
középkor politikai és társadalomtörténetében. 

A szűkszavú gyászjelentés eljutott a külföldi magyar sajtóhoz is, amely 
többnyire kötelességszerűen el szokott parentálni mindenkit, akit akár a 
szerkesztő, akár a lap valamelyik munkatársa az emigráció érdemes ha-
lottjának minősít. A Deér József haláláról szóló rövid értesítésből azon-
ban csak egy még kurtább szokványos halálozási hír lett, amelyben a név 
sem volt mindig helyesen írva. 

Az igaz, hogy a középkori történelem professzorai általában nem tar-
toznak azok közé, akikről a hírügynökségek és szerkesztőségek archívu-
maiban mindig kéznél van a dokumentáció, esetleg többé-kevésbé kész 
szöveg is akár jubileumi méltatásra, akár nekrológra. Deér József pedig 
ízig-vérig történettudós volt, nem közéleti ember. Nem akart reprezentál-
ni, nem állt semmiféle egyesületnek, szervezetnek az élén, nem volt tehát 
köre, amely kötelezőnek tartotta volna az ünnepléseket vagy a tüntető 
gyászt. 

                                                           
157 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 2. számában. 



 

635 

A csekély visszhangnak azonban alighanem még más és sokkal súlyo-
sabb oka is van: a magyar emigrációs értelmiség elég nagy részének kü-
lönös fogalmai a történettudományról, amelyek mind erősebben tükrö-
ződnek a sajtóban is. Vitathatatlan tény ugyanis, hogy ami a régi magyar 
történelemről nyugaton, főként a tengeren túl az utóbbi évtizedekben ma-
gyarul megjelent és amit a lapok fizetett vagy nem fizetett hirdetésekben 
reklámoznak, egyre távolabb került attól a történettudománytól, amelyet 
Deér József otthon és idekint is képviselt és amelynek nemzetközi tekin-
télyét köszönhette. A nyugati magyar lapok olvasói jórészének, ha mo-
dem magyar történészekről van szó, Padányi Viktor neve sokkal inkább 
fogalom, mint Deér Józsefé. 

Deér az emigrációban tekintélyes nemzetközi szakmai baráti kört szer-
zett magának. A tudós nekrológok azonban mindig késni szoktak. Nem-
csak azért, mert a tudományos szakfolyóiratok sokkal ritkábban jelennek 
meg. Egy szakmai méltatás nem újságírói rutin dolga, hanem áttekintést 
és elmélyedést kívánó komoly munka. Deér esetében különösen nehéz, 
mert életműve sokoldalúságával szétfeszíti a megszokott kereteket. De ez 
az életmű személyes egyéni alkotás, mint egy íróé, költőé vagy művészé. 
Ezért mint minden egyéni emberi alkotásban, Deér József témáinak elké-
pesztő változatosságában is fel lehet ismerni a belső szerves összefüggést. 

A Deér tárgyalta problémákat két alapkérdésre illetve sokszor vitatott 
alapfogalomra lehet visszavezetni. Ezek az állam és a nemzet. Mindkettő 
már a fiatal tudóst is erősen foglalkoztatta. A történész útjának irányát az 
szabta meg, hogy nem a modern állam- és nemzetfogalomból indult ki, 
hanem azt kérdezte, mi volt a lényegük és sajátosságuk a szervezeti for-
máknak és tudattartalmaknak, amelyek a magyart, mint politikailag szer-
vezett népcsoportot a korai és érett középkori Európa hasonló közösségei-
től megkülönböztették. Vagyis az ősök tetteit és gondolatait a maguk ko-
rából igyekezett megmagyarázni. Ebbe az irányba mutatott már a Hóman-
tanítvány disszertációja, „A magyar törzsszövetség és patrimoniális ki-
rályság külpolitikája” (Kaposvár 1928). 1934-ben megjelent szegedi ma-
gántanári habilitációs munkája, „Heidnisches und Christliches in dér 
altungarischen Monarchie” (Szeged 1934), az etnológia, néplélektan és 
szociológia segítségével mutatta ki a honfoglalás- és kora Árpád-kor 
uralmi rendszerében a keleti, azaz steppei, és nyugati keresztény eredetű 
elemeket. A könyv csak németül jelent meg, mert szerzője már akkor ébe-
ren figyelte a nemzetközi kutatás magyarságképét és épp ennek akarta 
megmutatni a sajátos lényeget. Hogy nem hiába, bizonyítja az, hogy 
1969-ben a Darmstadtban székelő Wissenschaftliche Buchgesellschaft, a 



 

636 

német nyelvterület legnagyobb szellemtudományi könyvbaráttársasága, 
fotomechanikus utánnyomásban és a szerző utószavával újra kiadta. Az 
uralkodói tekintély mibenlétének és a hatalom gyakorlásának ilyen vizs-
gálatával Deér voltaképp a magyar állam előtörténetét adta. A nemzetté 
válás kérdését kutatta ugyanakkor megjelent két kisebb tanulmánya: „Kö-
zösségérzés és nemzettudat a XI-XIII. századi Magyarországon” (A Bécsi 
Gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve IV, 
1934) és „A magyar nemzeti öntudat kialakulása” (Magyarságtudomány 
tanulmányai III, 1936). Mindkettő alapvető jelentőségű, mert a magyar-
ságtudat kérdésére először keresi a választ az egykorú források rendszeres 
vizsgálatával, nem pedig mai fogalmak visszavetítésével. A legújabb ha-
zai középkorkutatás – amióta felszabadult a Molnár Erik-féle korlátolt 
marxizmus nyűgje alól és szabad neki, ha nem is „szellemtörténeti” prob-
lémákkal, de „eszme-” és „ideológiatörténettel” foglalkoznia –, Deér 
megállapításaiból kiindulva és részben velük vitázva igyekszik, pl. Szűcs 
Jenő nemzetközi távlatú írásaiban, minél differenciáltabban megközelíteni 
a magyar történelemnek ezt a fontos alapproblémáját. 

A régi magyar uralmi rendszer és a magyarságtudat persze már akkori-
ban közérdekű téma volt, amelyet Deér 1938-ban foglalt össze a nagykö-
zönségnek szánt „Pogány magyarság – keresztény magyarság” (Budapest 
1938) című könyvében. Nevét ez tette először ismertté és népszerűvé. 
Áttekintése a magyar állameszme fejlődéséről azonban csak olaszul jelent 
meg és ezért jóformán ismeretlen maradt a magyar közönség előtt 
(L'evoluzione dell'idea dello stato ungherese, Roma 1941). 

A szakma szűkebb körében mindenki tudta, hogy Deér a forrásbogará-
szó és elemző, adatgyűjtő és kiértékelő pozitivista aprómunkának is mes-
tere. Érdemes megemlíteni „Zsigmond király honvédelmi politikája” cí-
mű (Hadtörténeti Közlemények 1936) terjedelmes tanulmányát, amely 
lényegében gazdaság- és társadalomtörténet is. Mind adatgyűjtésével, 
mind módszerével sokkal nagyobb mértékben szolgált alapul a majdnem 
azonos tárgyú új magyar feldolgozásnak (Rázsó Gyula, A zsoldosság 
gazdasági és társadalmi előfeltételei és típusai Magyarországon a XIV-
XV. században, Hadtörténelmi Közlemények 1962), mint ahogy a láb-
jegyzetek elárulják. Jelentős része volt Deémek a középkori magyar tör-
ténelem elbeszélő forrásai klasszikus gyűjteményének, a Szentpétery-féle 
„Scriptores Retum Hungaricarum-nak az előkészítésében is. 

Az uralmi rendszer és közösségtudat problémáit kutatva és az idevágó 
forrásokat a maguk korából értelmezve Deér új szemszögből kezdte nézni 
a nem magyar népekhez való kapcsolatokat is. A magyar-horvát államkö-
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zösség keletkezésének kérdését ő szabadította ki teljesen a 19. századi 
áldatlan államjogi viták és a modern nacionalista szuverenitás-gondolat 
történelemellenes légköréből. Erről szóló tanulmányát, „Die Anfange dér 
ungarisch-kroatischen Staatsgemeinschaft” (Archívum Európáé Centro-
Orientalis II, 1936), a darmstadti Wissenschaftliche Buchgesellschaft 
1970-ben érdemesnek tartotta Deér egy rövid, a dalmáciai városok Árpád-
kori alkotmánytörténetére vonatkozó cikkével együtt külön kis kötetben 
újra kiadni. 

Természetesen a voltaképpeni Magyarország politikai és társadalmi 
rendjén belül élő idegen nyelvű népelemek sem maradhattak ki Deér ku-
tatásaiból. A „Pogány magyarság – keresztény magyarságá”-ban egy kü-
lön fejezetet találunk „A magyarság és nemzetiségei a középkorban” 
címmel, amely egyúttal állásfoglalás is volt Szekfű Gyula és Mályusz 
Elemér akkoriban nagy érdeklődést keltett vitájában Szekfű mellett. Ké-
sőbb főként Erdély foglalkoztatta Deért. 1940-ben ő szerkesztette a Ma-
gyar Történelmi Társulat díszkiadású és magas szintű tudományos propa-
gandának szánt „Erdély” kötetét. 1943-ban pedig Gáldi Lászlóval, a kitű-
nő romanista nyelvésszel együtt adta ki a Teleki Intézet „Magyarok és 
románok” című két kötetes, máig páratlan tanulmánygyűjteményét. Emel-
lett a történészek közt a honfoglaláskor legjobb szakértőjének számított és 
ezért bízták rá mind a Domanovszky Sándor szerkesztette „Magyar műve-
lődéstörténet” I. kötete „A magyarság a nomád kultúrközösségben” feje-
zetét, mind pedig a Ligeti Lajos-féle „A magyarság őstörténete” című 
előadásgyűjtemény idevágó részeit. 

Deér József ekkoriban kapcsolódott bele a magyar királyság megalaku-
lása körül már jó ideje folyó nemzetközi vitába. Ez a sokfelé ágazó bo-
nyolult téma döntő jelentőségű lett a kutató életművében és szinte kulcsot 
ad a tudósegyéniség megértéséhez. Amit a vitáról tudni kell és érdemes, 
az Új Látóhatár olvasói megtalálhatják dióhéjban a folyóirat 1970. évi 2. 
száma 107-109. oldalán. Itt elég lesz tán csak Deér két ezzel kapcsolatos 
írását megemlíteni: „A magyar királyság megalakulása” (A Magyar Tör-
ténettudományi Intézet Évkönyve 1942. A német kiadás már előbb kike-
rült a nyomdából az Archívum Európáé Centro-Orientalis 8, 1942. köte-
tében) és „III. Ottó császár és Magyarország az újabb történetírásban” 
(Századok 78, 1944). Az utóbbi rövidebb cikk, amely Hitler fegyvereinek 
árnyékában íródott és jelent meg, hűvös tárgyilagossággal mutatott rá a 
Harmadik Birodalom aktuális politikai törekvéseinek a befolyására, 
amely nem egyszer tévútra vezette az Ottók kora keleti politikájának és 
ennek keretében a szent istváni Magyarország helyzetének a kutatását. 
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Deért erre nem valami baloldaliság, pártpolitikai és ideológiai elkötele-
zettség indította, hanem az igazságot kereső tudós lelkiismerete. Pályafu-
tásában és munkájában a háború vége nem is okozott sem törést, sem 
irányváltozást. 1946-ban kinevezték a budapesti egyetemen egykori mes-
tere tanszékére és tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának is. A 
Századok 1945-46-os összevont évfolyamában jelent meg háború utáni 
első nagyobb írása „A IX. századi magyar történet időrendjéhez” címmel. 
Nem egy nagy téma átfogó összefoglalása volt a célja. A cikk első mon-
data már elárulta, vitahozzászólásnak készült, ellentmondásból született. 
Deér ugyanis nem tudta elfogadni, ahogy Czeglédy Károly, a kitűnő ori-
entalista a Magyar Nyelv háború utáni első számában megpróbálta áthi-
dalni a bizánci és a mohamedán források ellentmondásait. A tudósban 
még inkább előtérbe lépett a kritikai szellemű vitázó, akinek szinte élet-
elemévé válik a harc minden ellen, ami nem az igazság felé vezet. Nem 
csoda, hogy ez a Deér József a „fordulat évében”, 1948-ban válaszút elé 
került. A döntés nem lehetett kétséges: feleségével, Alföldi András, a vi-
lághírű régész leányával együtt, aki a kutatómunkában is önzetlen segítő-
társa lett, követte apósát a svájci emigrációba. 

Ezzel csak az életpályán kezdődött új szakasz, a tudós munkája törés 
nélkül folytatódott. Sőt, sok minden, ami otthon csak csíra és szunnyadó 
lehetőség volt, most hirtelen kibontakozott, hogy váratlanul gazdag ter-
méssé érjen. A magyar történelem külföldre szakadt kutatói között ez 
majdnem egyedül álló eset. Ugyanis nem az emigráció, az új világ köve-
telte kényszerű átállásról volt szó, hanem a munkaterület és látókör alig-
hanem már régen kívánt, szerves kitágulásáról. Bár Deér a magyar múltat 
mindig is nemzetközi távlatba igyekezett helyezni, mindezt elsősorban a 
magyar királyság megalakulásának a vitája készítette elő és tette lehetővé. 

A vita, mint tudjuk, akörül forgott, hogy a pápaságnak vagy a német-
római császárságnak volt-e döntő része Szent István királlyá emelésében. 
Ehhez kerestek bizonyítékot az akkor még Szent Istvánénak tartott ma-
gyar szent koronában is. Deérnek, hogy önálló véleményt alkothasson 
magának a különféle pro és contra érvekről, el kellett mélyednie az euró-
pai történelem akkori két leglényegesebb hatalmi tényezője, a pápaság és 
a császárság szerepének a vizsgálatába. Ez átvezetett Bizánc és Nyugat 
viszonyának a kérdéséhez is. A korona pedig a középkori uralkodói jelvé-
nyek tipológiájának és régészeti-művészettörténeti problémáinak széles-
körű kutatására késztette. 

Magyarországon mindez mellékesnek számított, senki se várt vagy kí-
vánt róluk külön tanulmányokat. Sőt 1945-ben, a hitleri Németország és 
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keleti tervei teljes összeomlásával az egész kérdéskomplexum elvesztette 
politikai élét és különleges időszerűségét is. A problémák európai, sőt 
részben világtörténelmi súlya azonban semmivel sem csökkent. Deér 
Svájcban hamarosan munkához látott és 1949-től egymásután készültek el 
hosszabb-rövidebb, többnyire előadásokból kinőtt cikkei és nemsokára 
könyvei is. A témák felsorolása szemléltetheti leginkább a munkaterület 
kiterjedését és változatosságát. 

A sort „Szent István koronája” nyitotta meg (Atlantis 21, 1949. 114- 
119). Azután jöttek egymás után: Az érett középkor nyugati császárkoro-
nája (Schweizer Beitrage zur allgemeinen Geschichte 7, 1949. 55-86). A 
császárkorona eredete Keleten (Uo. 8, 1950. 51-83). Monográfia II. Fri-
gyes császári omátusáról (Bern 1952). A „kis állam” Délkeleteurópá-ban, 
azaz Erdély nemzetközi jelentősége (Hesperia 3, 1952. 224-232). Az 
Aranybullához vezető társadalmi fejlődés (Schweizer Beitrage zur 
allgemeinen Geschichte 10, 1952. 104-138). Bíborban született Konstan-
tin „A birodalom kormányzásáról” című műve 35. fejezetének a problé-
mája (A Századok 1945-46-os évfolyamában megjelent cikk francia vál-
tozata, Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et 
Slaves 12, 1952. 93-121). A bázeli oroszlán-kámea és a 12-13. századi 
délitáliai gemma-metszés, adalék a nyugati protorenaissance történetéhez 
(Zeitschrift für Schweizerische Archáologie und Kunstgeschichte 14, 
1953. 129-158). Nagy Károly egy kettős arcképe, a firenzei Bargello 
karoling elefántcsont-táblájának az ikonográfiája (Forschungen zur 
Kunstgeschichte und christlichen Archaologie II, Baden-Baden 1953. 
103-156). Középkori női koronák keleten és nyugaton, köztük a magyar 
korona alsó része (P. E. Schramm, Herrschaftszeichen und 
Staatssymbolik II. Stuttgart 1955. 418-499). A császárkép a keresztben, 
az aacheni ún. Lothar-kereszt ikonográfiája (Schweizer Beitrage zur 
allgemeinen Geschichte 13, 1955. 48-110). Sasok II. Frigyes korából (P. 
E. Schramm, Kaiser Friedrichs II. Herrschaftszeichen. Göttingen 1955. 
88-124). A császár előjogai Rómában Nagy Károly császárrá koronázása 
előtt (Schweizer Beitrage zur allgemeinen Geschichte 15, 1957. 5-63). 
Bizánc és Nyugat uralmi jelvényei (Byzantinische Zeitschrift 50, 1957. 
405-436). A normann korszak fejedelmi porfirszarkofágjai Szicíliában (A 
Dumbarton Oaks-i bizantinológiai kutatóintézet könyvsorozatának V. 
kötete, Cambridge, Mass. 1959). Nagy Ottó császár és a birodalmi korona 
(Aktén zum VII. Intemationalen Kongress für Frühmittelalterforschung in 
Wien. Graz-Köln 1961. 261-277). A későrómai és bizánci császárok gló-
busai és jelentésük (Byzantinische Zeitschrift 54, 1961. 53-85, 291-318). 
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Rőtszakállú Frigyes és VI. Henrik császár pecsétjei koruk művészetében 
és politikájában (Festschrift Hans R. Hahnloser. Basel 1961). A 12. szá-
zad uralkodóinak igénye az apostoli legátusságra (Archívum Históriáé 
Ponti- ficae 2, 1964. 117-186). Nagy Károly „Patrícius Romanorum” cí-
me (Uo. 3, 1965. 31-86). A császár és a kereszt, a római Szent Péter 
templom kincstára ún. Justinus-keresztjének az ikonográfiája (Jahrbuch 
des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 12, 1965. 167-180). 
Nagy Károly és az avar birodalom bukása (Kari dér Grosse, Bánd I. 
Persönlichkeit und Geschichte. Düsseldorf 1965. 719-791). A stockholmi 
Állami Történeti Múzeumban őrzött Linköping-Mitra bizantinizáló re-
keszzománcai és a rokon emlékek köre (Römische Quartalschrift, 30. 
Supplelementheft 1966. 49-64). Monográfia a magyar szent koronáról 
(Denkschriften der österreichischen Akademie dér Wissenschaften 91. 
Wien 1966). A velencei Pala d'Oro új megvilágításban (Byzantinische 
Zeitschrift 62, 1969. 308-344). A pápaság és a délitáliai normann államok 
1053-1212, dokumentumgyűjtemény (Historische Texte/Mittelalter 12. 
hrsg. v. A. Borst u. ]. Fleckenstein. Göttingen 1969). Aachen és az Árpá-
dok székhelyei, valamint adalékok Anonymus forrásaihoz és irodalmi 
mintáihoz (Mitteilungen des Instituts für österreichische 
Geschichtsforschung 79, 1971. 1-56. Egy része megjelent magyarul „Szé-
kesfehérvár és Aachen” címmel a Katolikus Szemlében, 23, 1971. 1-18). 
A szerző halála után jelent meg a „Papsttum und Normáimén” című mo-
nográfia mint a „Studien und Quellén zur Welt Kaiser Friedrichs II.” első 
kötete (Köln-Wien 1972). 

Aki ismeri vagy legalábbis beleolvasott az emigrációs évek hihetetle-
nül változatos tematikájú termésébe, könnyen megállapíthatja, hogy a 
címük szerint egyáltalában nem magyar vonatkozású írások többsége is 
valamiképp összefügg magyar problémákkal. A magyar királyi korona 
bizáncias zárt formájának eredetkérdése adta az első lökést a keleti és 
nyugati császárkoronákról szóló tanulmányok sorához. A művészettörté-
neti kérdések késztették Deért arra, hogy a középkori ötvösség szakértő-
jévé képezze ki magát. Akárhány ilyen tárgyú cikke mintegy előtanulmá-
nya vagy mellékterméke a nagy szentkorona monográfiának. A nyugati 
császárság szellemi lényegére, a pápaság és a világi hatalmak viszonyára 
először Szent István magyar királysága nemzetközi helyzetének problé-
mája irányította rá Deér figyelmét. 

Ezek után nem meglepő, hogy a nem magyar tárgyú munkában gyak-
ran találunk megállapításokat, amelyek meglepően új oldalról világítják 
meg a magyar történelem egyes mozzanatait. Így tisztázta például Deér a 
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későrómai és bizánci császárok glóbusairól szóló tanulmányában a ma-
gyar országalma tipológiai eredetét is, a XII. századi uralkodók pápai le-
gátusi igényeit vizsgálva pedig a Hartvik-féle Szent István legenda kelet-
kezésének idejét és egész egyházpolitikai hátterét. 

A tisztán magyar tárgyú művek száma ugyan kisebb, de tudományos 
minőségük és jelentőségük semmivel sem marad el az egyetemes európai 
témájúak mögött. Deér mint a berni egyetem medievistája sem szakadt el 
a magyar történelemtől. Sőt, munkaköre hatalmas tágulása következtében 
sokkal világosabban láthatta a középkori Magyarország sorsának és kultú-
rájának Nyugat- és Kelet-Európával való összefonódását, mint a hazaiak. 
Szép bizonyítéka ennek életében megjelent utolsó dolgozata, amelyben 
megírta, mit jelentett Aachen Nagy Károly alapította dómjával az Árpá-
dok székvárosainak. Itt olyan kérdésekre kapunk választ, amelyekre Szé-
kesfehérvár millenniuma alkalmából otthon tapogatózva kerestek és alig 
találtak feleletet. Ezenfelül Anonymus forrásaihoz és mintaképeihez is 
olyan adalékokat hoz, amelyek maguk is kitennének egy külön értekezést. 

Deér állandóan figyelte a hazai kutatást, felhasználta és vitázott is vele. 
Mindenesetre jobban ismerte a hazaiak eredményeit, mint azok a külföl-
dieket. Az ő nemzetközi távlatából az otthoniak felfogása néha soviniszta 
korlátoltságának látszott. Ezt a véleményét, főként magánbeszélgetések-
ben, nem rejtette véka alá, de sosem mulasztotta el az alkalmat a segítő, 
építő kritikára, bírálata tanulságos megindokolására. 

Deér József történetírói munkássága utolsó, legtermékenyebb évtizede-
it egyáltalában az jellemezte, hogy a kritika vált leggyakoribb kiinduló-
pontjává, azt is mondhatnánk, ihletőjévé. Egy-egy könyv, amelyről elég 
lett volna csak egyszerű recenziót írni, arra serkentette, hogy ugyanazt a 
témát a források újabb vizsgálata alapján mégegyszer feldolgozza és lé-
nyeges pontokban előbbre is vigye. A kutatás állásának kritikai áttekinté-
se módszerének lényeges részévé lépett elő. A szentkorona monográfia és 
utolsó, halála után megjelent könyve („Papsttum und Normannen” iskola-
példái annak, hogyan lehet az összes eddigi komolyan vehető nézetek, 
elméletek és részeredmények lelkiismeretes számbavételével és vizsgála-
tával új utakat, új megoldási lehetőségeket találni. 

Deémek nem voltak ihletszerű meglátásai, amelyekhez utólag szokás 
összeszedni a bizonyítékokat. írásaiból ezért is hiányzik az olvasmányos 
művészi megjelenítés, annál több a minden részletre kiterjedő pontos do-
kumentáció. A kérdésekre lassanként, ellentmondásokon át alakult ki 
benne a válasz. Kitűnően szemlélteti ezt a magyar szentkoronáról szóló 
írásainak a sora. Mert Deér a kritikai rostálásból saját korábbi nézeteit 
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sem vette ki. Egyéni lelkialkatát talán az jellemezte legjobban, hogy véré-
ben volt a klasszikus elv: „Sapientis est consilia sua mutare in melius” – 
bölcsre vall, aki nézeteit jobbra változtatja. Ebben a szellemi hajlékony-
ságban van valami sportszerű. Eszünkbe juttatja azt, hogy szenvedélyes 
vitorlázó volt, versenyzett is. Megszokta a küzdelmet a változó nehézsé-
gekkel, sosem tévesztve szem elől a végső célt. Deér kész volt mindig 
tekintetbe venni új forrásokat, mások új eredményeit, nem restellte felfo-
gását a tényékhez igazítani, csak hogy közelebb jusson az igazsághoz. 

Feltehető a kérdés, nem maradt-e csonkán Deér József életműve, ö 
maga azt írta egyszer egy levelében, csak a pápaság és normannok nagy 
témáját akarja még befejezni, utána nyugalomba vonul. Az Isten megadta 
neki, hogy 1972 nyarán még sajátkezűleg írhatta rá könyvére az 
imprimatur-t. A nyugalomban vártak volna rá még a magyar témák. Évek 
óta foglalkoztatta már a salzburgi dómnak bizáncias, kettős kereszt alakú 
ereklyetartója, amely valószínűleg az Árpádok kincstárából származik. 
Szándékában volt megírni ellenvéleményét Györffy György legújabb 
Anonymus-azonosításáról is. Egyikre sem futotta már erejéből és idejé-
ből, a magyar tudomány nagy kárára. 

Deér Józsefet a hazai hivatalos marxista kritika megpróbálta „szellem-
történész”-nek bélyegezve megfosztani hitelétől. A valóságban a múlt 
század magyar pozitivista történetíróinak volt szellemi rokona és méltó 
utóda. Pauler Gyuláé, Karácsonyi Jánosé és társaiké, akiknek forráskriti-
kai és ténymegállapító munkái ma, két-három emberöltő múltán sem 
avultak el és még mindig nélkülözhetetlenek. Mint azokban, benne is 
megvolt az igazi történetíró legértékesebb jellemvonása: a bátorság ki-
mondani a népszerűtlen, illúziókat lerontó igazságot is. A német-római 
birodalom császárainak koronájáról éppúgy, mint Szent Istvánéról. 

Utóirat: Most veszem észre, ebben a megemlékezésben jóformán csak 
a tudósról és életművéről volt szó. Azt hiszem, ez így van rendjén. Deér 
József, az ember emléke azoké, akik személyes kapcsolatban álltak vele: 
a családé, barátoké, kollégáké, tanítványoké. A tudós írott műve azonban 
köztulajdon. Ezzel lehet holtában is mindenki tanítója. Az igazság keresé-
sére és tiszteletére tanító historikus mesterekre pedig a magyarnak ma 
nagyobb szüksége van, mint valaha. 
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SZENTE IMRE 
Petőfi költői estje Norvégiában158 

Sándor Petőfi: Det ma bli lys! (Válogatta s bevezette: Sulyok Vince) 
Gyldendal Norsk Förlag, Oslo 1973 
 
Nemrég jelent meg az első norvég nyelvű válogatás Petőfi költeményei-
ből. A kezdemény az Oslóban könyvtároskodó magyar költő: Sulyok 
Vince érdeme, akinek sikerült ebbe a vállalkozásba belevonnia öt neves 
norvég lírikust, s az immár többszörösen kipróbált s bevált Gara László-
féle módszerrel színvonalas könyvvel megajándékoznia a norvég versol-
vasókat. A helyi fogadtatásról bizonyára kapunk még értesítést; ezúttal a 
magyarság köszönetét szeretnénk tolmácsolni a szerkesztőnek, a fordí-
tóknak (Sulyok mellett Astrid Hjaertenaes Andersen, Paal Brekke, Áse-
Marie Nesse, Jan Erik Rekdal és Knut Odegárd), valamint a kiadónak 
(Gyldendal Norsk Förlag), mely a Kulturális Alap (Norsk Kulturfond) 
támogatásával jelentette meg az ízléses, szemre- és kézbevaló könyvecs-
két. Miért tagadnám, hogy szívet melengető elgondolnom: immár Norvé-
giában is számos otthon és minden közkönyvtár könyvespolcán ott lesz a 
mi Petőfink, mindenki anyanyelvén olvashatja, ismert és elismert mai 
költők tolmácsolásában, mint ahogy mi olvastuk annak idején Villont, 
Baudelairet, Puskint, Dantét vagy a Kalevalát. 

Mert legyen bármily nagy valahol az idegen nyelveket értők száma, a 
világirodalom mégiscsak az anyanyelv közvetítésével ismerhető meg iga-
zán a nemzet többsége, még az értelmiség számára is. Áll ez még a világ-
nyelvek irodalmára is, nem csak az olyan elszigetelt nyelvekére, mint a 
magyar. A jó műfordítás ugyanis szervesen beleépül a nemzet saját iro-
dalmába, ott hatóerővé válik, részt vesz annak életében, kölcsönhatásba 
lép az eredeti művekkel. Ezért a valóban jó műfordítás nem is avul el, 
mint ahogy nekünk magyaroknak már csak az Arany János fordította 
Hamlet lesz belátható időn belül az igazi, a Shakespeare-i. Ha a szerves 
belenövés megtörtént, a műfordítás még akkor sem cserélhető ki, ha bebi-
zonyítható gyengéi vannak, s ha valaki később szöveghűbb vagy az erede-
ti ritmusát pontosabban követő fordítást készít. Így nem szoríthatta ki 
Szabó Lőrinc elismerten jobb fordítása Faludy György Villon-átköltéseit, 
melyeket addig már ronggyá olvasott s betéve fújt az ifjúság. 

                                                           
158 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 2. számában. 
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E példákat Sulyok Vince megjegyzése juttatta eszembe: hogy a 
sokezer idegennyelvű Petőfi-vers nagy többségben elavult és rossz fordí-
tás. Ezt inkább úgy mondanám, hogy elavult, mert rossz volt már akkor 
is, mikor elkészült. De van, sajnos, az elavulásnak egy másik lehetséges 
oka is: az, hogy Petőfi a lefordított versekkel sohasem vált hatóerővé a 
befogadó irodalomban, vagyis hogy nem igen olvasták, vagy ha olvasták 
is, mindvégig megmaradt kuriózumnak, idegennek, mint Sulyok találóan 
mondja: „szótári fogalomnak”, valaminek, amit keresztrejtvény fejtéskor 
jól tudni: magyar forradalmár-költő, hat betű. 

Petőfi világhíre megalapozásában jórészt költészeten kívüli okok vet-
tek részt: a 48/49-es forradalom és szabadságharc, a tragikus bukás és rá 
következő terror, a költő legendás politikai szereplése, misztikus eltűnése, 
hősi halála. Így először vált a neve fogalommá, személye szimbólummá, s 
csak azután kezdtek érdeklődni költői alkotásai iránt. Bár az újabb anto-
lógiák a költő és nyelvművész minél teljesebb bemutatására törekszenek, 
a régi értékelési és érdeklődési sorrend a mai válogatásokba is átöröklő-
dött: ma is azok a versek jönnek elsősorban számításba, amelyekből az 
évtizedekkel ezelőtt megalkotott költői arckép, a fogalommá, szimbó-
lummá vált Petőfi domborodik ki. Lehetne persze utalni arra, hogy maga 
Petőfi is így képzelte el hírét a világban, alárendelve verseit, ezeket a 
„rongyos vitézek”-et, költészeten kívüli ideáloknak, céloknak, ö maga 
adta a világnak azokat a könnyen megemészthető és exportálható kliséket 
is, melyek a sors, a történelem által kiegészítve, kikerekítve megmintáz-
ták szobrát a világ tudatában. Nem véletlenül szerelmesedett a színészetbe 
első ifjúságában: egy kicsit színpadon érezte magát egész életében, kü-
lönböző, jó vagy rossz szerepekben. A rosszakat: a népszínmű-ízű vedelő 
falurosszát s a világfájdalmas felhő-nézőt hamar kinőtte, s jó ösztönnel 
talált rá az igazira, amelyben teljesen önmagát adhatta. A szabadság-
szerelem kettős programjával, azaz a legnépszerűbb, a legnemzetközibb s 
hála szerencsés találkozásoknak: a legidőszerűbb programmal lépett fel, 
felejthetetlent alkotva először egy nemzet, azután egy világ színe előtt. 

A „nagy szerep” azonban Molochnak bizonyult, mely szívta, elégette, 
elpusztította őt s vele mindent, amit csak a jövő hozhatott volna felszínre, 
a magyar szó, a magyar költészet nagy reménységét. Azonfelül kisajátítja, 
lefoglalja a költő utóéletét is. Akik örökölték 48-at – s melyik magyar, 
melyik rendszer nem örökölte? – azok örökölték Petőfit is. Ezért tűzheti, s 
tűzi is már több mint száz esztendeje, Petőfi nevét a zászlajára elnyomott 
és elnyomó. Mi nem olvassuk Petőfit, csak tolmácsoljuk őt, mint a fele-
kezetek a bibliát. S így adjuk őt tovább a világnak is: egy kicsit beszéltet-
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ve, aztán gyorsan átvéve a szót. Az olcsó hazai botránkozások után immár 
egy világ csóválhatja fejét Júlia „hűtlenségén”, továbbá elégedetten álla-
píthatja meg: Petőfi úgy halt meg, ahogy oly forrón óhajtotta. így nem 
vitathatatlan művészi értékük, hanem a „költői jóslatok döbbenetes betel-
jesedése” szerez világhírt olyan verseknek, mint a Szeptember végén, az 
Egy gondolat bánt engemet. 

Ha a „nagy szerep” kényszerzubbonyához hozzávesszük azt a harma-
dikat, melyet ugyancsak maga a költő öltött készségesen magára, hogy 
aztán a világ soha többé ne egyezzék bele egy pillanatra sem annak leve-
tésébe: a „puszta dalnokáénak szerepét, akkor előttünk áll az a Petőfi, akit 
a világ vár tőlünk, s akit mi – ebben már hagyományaink vannak s gya-
korlatunk is van – „szállítani” tudunk a világnak. De hisz talán nem is 
tudnánk jobban bemutatni Petőfinket, mint a fönti hármas rendező elv 
koordinátáiban, már csak azért sem, mert legismertebb és legjobb versei 
maguktól helyezkednek el és szépen meg is férnek ama rekesztékekben. 
Vagy érdemes volna-e egyszer mégis megpróbálni egy egészen újszerű 
bemutatást, akár a régi és az újabb műfordítói gyakorlattal való szakítás 
árán is? 

A norvég antológia, mely több mint egy évszázados késéssel, kényte-
lenségből csupán harminc verssel akarja bemutatni a költőt, aligha tehet 
jobbat, mint hogy elfogadja a hagyományos Petőfi-képet s a hármas cso-
portosítást, ebbe illesztve a közismert verseket. Ezt tette a kötet szerkesz-
tője is, kis módosításokkal. A módosítások a megengedett kereteken belül 
önállóságra, eredetiség igényére vallanak, s ha a közölhető versek számát 
megkétszerezhette volna, újszerűsége bizonyára még szembetűnőbb vol-
na. Így is érdekes, kevésbé ismert vonásokkal tette árnyaltabbá a költő 
portréját, olyan versek felvételével, mint a címszó „Világosságot!”, mely 
filozófiai mélységben vetekszik Vörösmarty: Gondolatok a könyvtárban 
c. költeményével; továbbá „A nemzetgyűléshez” intézett nemes pátoszú 
szózat, valamint a költő utolsó verse, a Szörnyű idők felvételével, mely 
annyi hősi küzdelem, annyi csakazértis-optimizmus után a meztelen, szin-
te Ady Endre-i kétségbeesés mardosásából született, emberileg és művé-
szileg egyaránt figyelemreméltó, sajnos, napjainkban is aktuális doku-
mentum. 

A hármas csoportosítás alapelveként a szerkesztő nem csak a témakö-
röket használta, hanem a költő „fejlődésének stádiumait” is szemléltetni 
akarta, mint a gonddal és hozzáértéssel megírt előszóban maga vallja. A 
fejlődés, persze, jórészt megint csak költészeten kívüli szempontokból 
mutatható ki: főleg az életcél és a főtéma megtalálását, a költői termés 
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összetorlódását jelenti egy nagy szerelemben s egy nagy nemzeti felbuz-
dulásban. Tény azonban, hogy csupán nyelvi, művészi erényeket véve 
tekintetbe, Petőfi jó és rossz verseinek aránya nagyjából ugyanaz minden 
ún. fejlődési szakaszban. A szemléltetés szándéka vétetett fel a szerkesz-
tővel olyan nyugodtan jobbakkal helyettesíthető darabokat, mint a Megy a 
juhász szamáron, a Halhatatlan a lélek, a Csatában, az Ausztria. A Nem-
zeti dal-ból a fordító (Jan Erik Rekdal) érdeméből kitűnő alkalmi vers lett 
norvégül is, de például a Megy a juhász szamáron groteszk balladája, 
melynek lényeges kelléke a könnyűség, óhatatlanul elnehezedett a fordító 
minden igyekezete ellenére: „Felemeli a pásztorbotot az állatra / és súlyo-
san zuhintja homlokára” – körülbelül ilyen „súlyos” lett a könnyed poén: 
„Nagyot ütött botjával / a szamár fejére." 

Csupán a svéden alapuló norvég tudásommal s a norvég költészet ha-
gyományainak, mai irányzatainak ismerete nélkül persze aligha nyilat-
kozhatom teljes biztossággal a fordítások színvonaláról. Minősítés helyett 
inkább csak ismertetni akarom itt a különböző fordítói eljárásokat. 

Teljes szöveghűségre csak a rímtelen, szaggatott sorokból álló, strófa 
nélküli jambikus versek átültetőjének van lehetősége, ezért Petőfi monda-
tai a legsértetlenebbek Sulyok Vince tolmácsolásában. (Világosságot, 
Halhatatlan a lélek, Ausztria.) Egyfajta szabadvers ez, melyet Petőfi na-
gyon kedvelt: ebben írta többek között Az apostolt is, melynek gyönyörű 
részletei önálló költemény-számba is elmennek, s megérdemelnék, hogy 
az antológia-szerkesztők is figyelembe vegyék őket. Valóban: nem kelle-
ne-e ebből s egyéb olyan versekből is, melyek egészükben terjedelmesek 
és sokszor középszerűek, kiválogatni a remekbe sikerült gyöngyszem-
részleteket? Valahogy úgy, mint Illyés Gyula tette „Petőfi”-jében. – A 
kötet egyik leghűbben s egyben legművészibben fordított darabja, a Mi-
nek nevezzelek? ugyancsak ilyen szabadon áradó jambusokkal emelkedik 
a szenvedély s a tiszta költészet egyre magasabb régióiba – nem csak ma-
gyarul, hanem, hála Áse-Marie Nesse fordítói művészetének, immár nor-
végul is. 

A rím és a kötött strófa vállalása már abba a bizonyos Kosztolányi-féle 
zsákba dugja a fordító lábát: így tessék táncolni! Az eredmény szükség-
képpen kompromisszum, amelyben, mint Kabdebó Tamás helyesen rámu-
tat (ÚL. 1972. dec.), csupán a „leglényegesebb közlendő közlése” elen-
gedhetetlen. Más kérdés, ki mit érez a leglényegesebbnek. Csak igazi vir-
tuóz, mint Jan Erik Rekdal képes a teljes formai és a majdnem teljes szö-
veghűségre (Nemzeti dal; A XIX. század költői), sejtésem szerint azon az 
áron, hogy „magyaros” ritmusa kissé egzotikus lesz a norvég fülnek, leg-
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alábbis a mai versformákhoz szokottnak. A magyarnak annál jobban esik 
kihallania egy skandináv versből a jól ismert ritmust. Ebben az élmény-
ben lehet részünk a Szeptember végén norvég változatának olvasásakor 
is: örülünk, hogy Petőfi iramló anapaestusai sértetlenül zengenek Astrid 
Hjaertenaes Andersen szép fordításában. 

Máskor a fordító lemond az eredeti ritmus pontos követéséről, s ki-
sebb-nagyobb mértékben változtat rajta, modemesíti. A változtatás néha 
alig észrevehető, mint a Füstbe ment terv-ben (Paal Brakke), a Dalaim-
ban (Á.-M. Nesse), A magyar nemesben (A. H. Andersen), A nép nevé-
ben fordításában (Knut Odegárd), de lehet merészebb is, anélkül, hogy 
elidegenednék a tartalomtól. Így például csodálatosan illik az új köntös: a 
daktilusokká vált trokeusok Az Alföld-nek (Andersen), az ugyanabba a 
formába átültetett A puszta télen-nek (ua.), a meghosszabbított harmadik 
s a megrövidített negyedik sorok A kutyák és a farkasok dalá-nak (Paal 
Brakke), a kissé kötetlenebb, de ugyanolyan lüktető ritmus a Vasúton c. 
vers fordításának (Odegárd). A sorok megnyúlása s a ritmus- váltás csak a 
dalszerű verseknek árt, mint föntebb láttuk a Megy a juhász szamáron 
(Odegárd fordítása) esetében, vagy a Reszket a bokor, mert.. . norvég vál-
tozatában (Andersen). 

Idegennyelvű antológiában a formai (verstani) hűségnél fontosabbnak 
látszik a költő képeinek, fordulatainak, stílusának és mondat-építéseinek, 
szóval nyelvi sajátságainak átmentése. E feladat megoldásának sikerén 
múlik, meg tudjuk-e közelíteni a költőt, a művészt a mögött a szobor mö-
gött, mely róla mindnyájunk tudatában, a külföld tudatában is kialakult, 
meg tudjuk-e éreztetni, mit köszönhet neki a magyar nyelv, a magyar köl-
tészet. E feladat mellett eltörpül minden más, még az is, hogy felidézzük a 
márciusi napok hősének annyira magyar szívből fakadt s ma is gyújtogat-
ni képes tüzét, vagy az ifjú jakobinus-republikánusnak a szánkban azóta 
kissé megkeseredett radikálizmusát. Ha Petőfi csak ennyi volna, nem élte 
volna túl példaképét, Bérangert. 

Illyés Gyula, idézve az Egy estém otthon kezdőstrófáit: „Borozgatánk 
apámmal, / ivott a jó öreg / s a kedvemért ez egyszer – / az Isten áldja 
meg!” stb. csodálattal adózik az ifjú költő eszközeinek: senki előtte még 
csak nem is képzelhette, hogy így lehet szólni versben, ilyen köznapi egy-
szerűséggel, papucsban. Petőfi legfőbb erénye, amit oly nehéz – lehet-e 
egyáltalán? – exportálnunk, épp abban van, hogy oly gyönyörűségesen 
„tud magyarul”, hogy nincs az a forma, melybe mondatai, természetessé-
gük károsodása nélkül, bele ne simulnának, s nincs az a mondanivaló, 
akár tárgyilagosan pontos leírás, mint A puszta télen realista tablói, akár 



 

648 

patetikusan lírai vallomás, mint az Alföld kezdőstrófái, szóval nincs az a 
mondanivaló, mely – feltéve persze, hogy jelen van a „géniusz” – ne 
ömölne ki a tollából, látszólag a teremtő aktus egyetlen szülő-lökésével, 
épkézláb magzatként, frissességét máig megőrzött mondatként. De ami 
megfogalmazásában ilyen egyszerű és végleges, hogyan lehet azt áttenni 
egy másik idiómába? Mi lett Petőfi mondataiból norvég nyelvre transzpo-
nálva? 

Amennyire megítélhetem, a kötet általában megnyugtató feleletet ad 
aggályainkra. Hála a költő-fordítók jó ösztönének s bizonyára a jó kalau-
zolásnak is, ha a „valamiért valamit” könyörtelen elve értelmében áldoza-
tot is kellett olykor hozni, ha kihullott is egy-egy kép, fordulat, sokszor 
még gondolat is, az, ami Petőfire legjellemzőbb: a gördülékeny, minden 
formába töretlenül simuló mondat, a stílus és a fogalmazás természetes, 
nemes egyszerűsége érintetlen maradt. 

Lássunk két példát, egyet a „szárnyaló”, egyet a „gyalog”-stílusból. 
„Lenn az alföld tengersík vidékin, 
Ott vagyok honn, ott az én világom; 
Börtönéből szabadult sas lelkem, 
Ha a rónák végtelenjét látom.” 
Norvégul (A. H. Andersen): 
Drommen om sletten kan lofte min tanke,  
vekke mitt sinn som en bmnande elv. 
Fri som en orn pa de utspilte vinger  
svinger min sjel under himmelens hvelv. 

(Az alföldről való álom tudja felemelni gondolataimat, tudja felébresz-
teni érzékeimet, mint egy zúgó folyó. Szabadon, mint kiterjesztett szárnyú 
sas, lebeg lelkem az ég boltja alatt.) A fordítás teljesen szabad, szinte csak 
a sasról ismerni rá az eredetire. De az sem „börtönéből szabadult”, leg-
alábbis szószerint nem az. A sor mégis gyönyörű: ritmusával szinte elénk- 
varázsolja a sas szárnyalását. Az eredeti jól elhelyezett „tengersík” jelző-
jét a más értelmű, más összefüggésben használt, de hasonló hangulatú 
„bránande” van hivatva helyettesíteni; a „lenn” és a „honn” szavak zenéje 
pedig a „drommen” és a „sinn” szavakban őrződött meg. A fordítás tehát 
minden eltérése ellenére „hű” az eredetihez. Ami különösen széppé teszi, 
az éppen a Petőfi-i mondatnak, a szárnyalásában is egyszerű stílusnak 
átmentése. 

Ennél is fogósabb feladat elé állíthatta a fordítót (ugyancsak Andersen) 
a Puszta télen következő realista leírása: 

„Leveles dohányát a béres leveszi  
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a gerendáról és a küszöbre teszi, 
Megvágja nagyjábul 
S a csizma szárábul 
Pipát húz ki, rátölt és lomhán szipákol, 
S oda-oda néz: nem üres-e a jászol?” 

 
Norvégul: A béres dohányt vág s rágyújt a pipára / Füstkarikák táncol-

nak a kéklő esti fényben. / Nyugodtan szippant néhányat, / élvezi az 
akonyodó napot. / Ügyel a vájúra s a pipájára, meggondoltan és biztosan. 
/ A pihenés perce ez, míg az állatok isznak. 

Látnivaló, hogy itt is sok minden megváltozott. Elmaradt a béres apró-
lékos piszmogásának rajza a dohánnyal, helyette az alkonyi fényről s a 
nyugalomról esik szó; de a „lényeg” mégis megvalósul: a strófa hangulata 
ugyanaz, mondatai éppoly keresetlen, népi egyszerűséggel fűzik a mesét, 
mint a magyar költő versében. A viszonyokkal tájékozatlant az sem za-
varja, hogy az etetés itatássá változott (a jó rím kedvéért), holott ez utóbbi 
nem az istállóban történik. 

Az antológia lapozgatása csak megerősített korábbi véleményemben, 
hogy Petőfi fordítása ott a legnehezebb, ahol nyelve a legegyszerűbb. A 
fordítás nem követheti szószerint, mert menthetetlenül laposságokba tor-
kollik; kénytelen áttételesen követni, azaz a saját nyelvéből keresni ha-
sonló végső, tovább már nem egyszerűsíthető megfogalmazásokat. Para-
doxon, de úgy látszik, hogy a pátosztól s szenvedélytől átfűtött dikciók 
könnyebben hágnak át a nyelvi akadályokon. Erre vallanak olyan jól sike-
rült fordítások, mint A nemzetgyűléshez, a Minek nevezzelek?, a Vilá-
gosságot, a XIX. század költői, A nép nevében. Az egyszerű műfaiban 
kevés az igazán jól sikerült, talán csak a Füstbe ment terv fordítása kivé-
tel. (Dehát annak az eredetije nem is olyan egyszerű! Gondosan meg van 
az csiszolva!) 

A költőnek mindent szabad, – a fordítónak is elég sokat, mint láttuk. 
De neki azért nem mindent. A fönti példák sorát tovább fűzve: az még 
talán megengedhető, hogy az Egy gondolat bánt engemet c. versben (Áse-
Marie Nesse) ez a mondat: „s ott hagyjanak engem összetiporva” a rím 
kedvéért ennek a másiknak adjon helyet: „og allé himmelens stjerner er 
naere” (azaz: az ég minden csillaga közel van). De miért kellett a „Sors, 
nyiss nekem tért!” címet így fordítani: „Sors, adj nekem időt"? S a kezdő 
sorban ugyanezt a mondatot így: „Sors, add, hogy sokáig éljek”? Petőfi 
küzdő- és érvényesülési tért, lehetőséget, alkalmat követel a sorstól, nem 
hosszú életet. Azt is kétkedve fogadjuk, hogy ugyanebben a versben a 



 

650 

költő szíve a fordítás szerint a „világbékéért” dobog. Az eredetiben a „vi-
lág boldogságáért” – ez jobban illik Petőfihez és a XIX. századhoz; Pető-
fihez, aki „véres napokról” álmodott, nem békéről, a XIX. századhoz, 
mely nem ismerte még a mi félelmünket egy világméretű katasztrófától. 

Ugyancsak szó férhet a különben igényesen átültetett A nép nevében c. 
versnek (norvégul: Knut Odegárd) ahhoz a sorpárjához is, mely az erede-
tiben így hangzik: „Apáitok megszerzék a hazát, / de rája a nép-izzadás 
csorog”. A fordításban: „Apáitok magukhoz ragadták ezt a mi országun-
kat, / a földet, melyben a nép görnyedt háta izzad”. Ez úgy hangzik, mint-
ha az ősapák a néptől ragadták volna el a földet. Ilyesmivel azonban Pető-
fi sohasem vádolta az ősöket, akikről ő mindig a legnagyobb tisztelettel 
nyilatkozik; „földet rázó viharoké”-nak nevezi őket, és büszke rá, hogy 
egykor „a porba omlott Európa homlokán” tomboltak. 

Folytathatnám még megfigyeléseimet a költő és a műfordítók ismerke-
déséről, közös költői estjükről, a műhelytitkok bogozgatását; de ennyivel 
is beérhetjük. Azt hiszem, sikerült meggyőznöm az olvasókat arról, hogy 
a norvég verskedvelők olyan könyvet kaptak kezükbe, amelyből hű képet 
alkothatnak maguknak Petőfi személyéről és költészetéről. Már maga az 
is nagy jelentőségű, hogy öt neves norvég költő hosszú órákat, napokat 
töltött el Petőfi verseinek, költői nyelvének, formáinak tanulmányozásá-
val, és mint Sulyok Vince írja, „a munka során egyre nagyobb megbecsü-
lést kezdtek érezni Petőfi emberi és művészi kvalitásai iránt”. Abban is 
készséggel igazat adunk a szerkesztőnek, hogy „fordításaikkal a norvég 
nyelv törvényeihez alkalmazott, s a norvég kultúra és költészet előzmé-
nyeivel összefüggésben álló norvég Petőfit teremtettek”. 
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BORBÁNDI GYULA 
Két bibliográfia159 

Magyar történettudomány válogatott bibliográfiája 1945-1968, Akadémi-
ai Kiadó, Budapest 1971, 856 lap 
Varga Rózsa-Patyi Sándor: A népi írók bibliográfiája; Művek, irodalom, 
mozgalom (1920-1960); Akadémiai Kiadó, Budapest 1972, 940 lap 
 
Történészek, írók, kritikusok, történelem- és irodalomtanárok, valamint a 
történelem és irodalom iránt érdeklődő avatatlan olvasók egyaránt hálásak 
lehetnek az Akadémiai Kiadónak, hogy a magyar történettudomány 
nyolcésfélszáz oldalas és a népi írói mozgalom több mint 
kilencszázoldalas bibliográfiáját kinyomtatta. A két vaskos kötet kiállítá-
sában is tetszetős és impozáns mű, a magyar könyvkiadás újabb nagy 
jelentőségű teljesítménye. Mind a kettő hiányt pótol és csak elismerés 
illetheti azokat, akik a munkában részt vettek. 
 

* 
A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája a Magyar Tudo-

mányos Akadémia Történettudományi Intézetében készült. Az intézet 
munkaközössége több éves munkával összegyűjtötte, rendszerezte és a 
szükséges információs adatokkal ellátta az 1945 után Magyarországon 
megjelent történeti forráskiadványokat, feldolgozásokat, tanulmányokat 
és szakcikkeket, jó eligazítást nyújtván ezáltal mindenkinek, aki tájéko-
zódni akar a második világháború befejezése utáni történeti irodalomban. 
A gyűjtemény 8840 címet tartalmaz, ezek közül 7329 cím a magyar, 1511 
cím az egyetemes történelem tárgykörébe tartozik. A munkát nagy lét-
számú együttes végezte, az összeállításban Hanák Péter, Kutas László, 
Lackó Miklós, Makkai László, L. Nagy Zsuzsanna, Niederhauser Emil, 
Ránki György és Varga János vett részt. 

A bibliográfia első változata 1960-ban készült, mégpedig a stockholmi 
nemzetközi történészkongresszus alkalmából francia nyelven a külföldi 
történészek tájékoztatására. (Bibliographie d'oeuvres choisies de la Scien-
ce historique hongroise 1945-1959, Études historiques 2. köt. 487-765 1. 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1960. Különlenyomatként is megjelent 279 
oldalon, ugyanabban az évben. E bibliográfiának egy bővített változata – 
1963-ig tekintve át a tudományos termést – ugyancsak francia nyelven 

                                                           
159 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 2. számában. 
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1965-ben jelent meg.) A Magyar Történettudományi Intézet 1960-ban 
elhatározta, hogy a bibliográfiát, átdolgozva és kibővítve magyarul is ki-
adja. A gyűjtőmunka 1968-ban zárult és majd három évbe tellett, míg a 
kötet megjelenhetett. 

A bibliográfia két fő részre oszlik. Az egyik a Magyarország történeté-
re, a másik az egyetemes történelemre vonatkozó írások adatait tartalmaz-
za. A magyar rész első fejezete az általános munkákat, a többi fejezet 
kronologikus sorrendben a magyar történelem különböző periódusaira 
vonatkozó műveket tekinti át. Az ötödik fejezetig a szerkesztők a perió-
dusokat névvel is megjelölik (pl. magyar őstörténet és honfoglalás, a ma-
gyar feudális állam, a késői feudalizmus kora), a hatodik fejezettől kezdve 
azonban csak évszámokat adnak meg (pl. 1790-1849, 1849-1918 stb.). A 
bibliográfiában nemcsak az önálló kötetben vagy füzetben megjelent 
munkák szerepelnek, hanem a folyóiratokban, szaklapokban, tudományos 
közlönyökben és értesítőkben kinyomtatott tanulmányok, adatközlések és 
szakcikkek is. 

Némi hiányérzetet kelt, hogy nincs lista azokról a folyóiratokról és más 
időszaki termékekről, amelyeket a munkatársak átnéztek és amelyekből 
anyagukat vették. Van ugyan egy lista, ez azonban csak azokat a kiadvá-
nyokat tartalmazza, amelyeknek neve rövidítve jelenik meg a címszavak-
ban. Kitűnő ötlet, hogy a szokásos címleírásokat többnyire hosszabb-
rövidebb annotációk követik, amelyek eligazítanak a szóban forgó munka 
tartalmáról. Ez főleg akkor hasznos, ha a tartalom a címből nem derül ki. 
Az is helyes volt, hogy a szerkesztők nem szorítkoztak a tudományos 
igényű munkákra, hanem felvettek a gyűjteménybe olyan írásokat is, 
amelyek ismeretterjesztő és népszerűsítő szándékkal íródtak. Aminthogy 
dicséretes az is, hogy a bibliográfiában helyet kaptak a rokontudományok, 
valamint az irodalom és a művészetek olyan természetű alkotásai, ame-
lyek történeti eseményeket és személyeket érintenek. 

A szerkesztők hangsúlyozzák, hogy válogatott bibliográfiát akartak az 
érdeklődők kezébe adni és ezt tartották szem előtt, amikor szelektáltak. 
Arra törekedtek azonban, hogy ne maradjon ki egyetlen olyan mű sem, 
amely „... tekintet nélkül terjedelmére és megjelenési helyére bármiféle új 
eredménnyel (adalékkal, értékeléssel vagy eredeti koncepcióval) gazdagí-
totta tudományágunk valamely területét.” A bibliográfia tehát nem teljes, 
a kutatók tudományos igényét nem elégíti ki. Ez nem baj, hiszen a fő cél 
az volt, hogy az érdeklődők szélesebb köre jusson könnyen kezelhető 
kézikönyvhöz. Nem róhatunk meg tehát senkit sem, hogy ez vagy az a 
munka hiányzik a gyűjteményből. Az olvasónak azonban olykor mégis 
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hiányérzete támad, mert az előszóban a szerkesztők azt mondják, hogy a 
történettudományt új eredményekkel – adalékokkal, értékeléssel, koncep-
cióval – gazdagító munkák helyet kaptak a gyűjteményben. Ha ez volt a 
szempont, akkor nem értem, miért hiányoznak például Bibó Istvánnak 
1945 és 1948 között a Válaszban és másutt írt tanulmányai, amelyeknek 
fontossága történelmünk egy-egy szakaszának megítélése szempontjából, 
gondolom, nem vitatható. Bibótól csak A keleteurópai kisállamok nyomo-
rúsága című tanulmány szerepel a bibliográfiában. Hiányoznak többek 
között a történettudományi szempontból is jelentős tanulmányok a béke-
szerződésről, a zsidókérdésről, a 45-ös demokrácia válságáról, a magyar 
társadalomfejlődésről. Legfájóbb azonban az El torzult magyar alkat, 
zsákutcás magyar történelem című tanulmány hiánya. Hiányoltam ezen-
kívül Márkus István két folytatásban közölt tanulmányát a Parasztpártról 
(Parasztság és politika, Valóság 1947) és Gyapay Gábor kitűnő kis írását 
Jászi Oszkárról a Válasz 1947 decemberi számában. Ügy érzem, ezeket 
érdemes lett volna felvenni a bibliográfiába, hogy csak olyan munkákról 
szóljak, amelyek a kötet lapozgatása közben azonnal eszembe jutottak. 

Megakadt a szemem Leó Valiani egy tanulmányára vonatkozó cím-
szón. Jóllehet a magyar történelem egy kitűnő ismerőjéről van szó, aki 
Fiúméban született, magyar iskolába járt, jó ideig Magyarországon is élt, 
ma is folyékonyan beszél és olvas magyarul, de mégis csak olasz és így 
nem tudom, milyen címen került a bibliográfiába, amely csak magyar 
szerzőket vesz figyelembe. 

A kötet végén elhelyezett Mutató nemcsak az összes szerzőket sorolja 
fel, de a gyűjteményben szereplő hely- és tárgynevek – tehát témák – te-
kintetében is eligazít. A tájékozódást és a bibliográfia használatát ezzel 
nagy mértékben megkönnyíti. Némi zavart okoz azonban, hogy a szer-
kesztők nem néztek utána eléggé az azonos nevű szerzők kilétének. A 
Mutató lábjegyzete szerint a szerkesztők az azonos nevű szerzők különvá-
lasztására törekedtek, de – mint mondják – ezt néhány esetben nem lehe-
tett bizonyossággal megtenni. Kétségtelen, hogy a legtöbb helyen a kü-
lönválasztás megtörtént, úgy, hogy az azonos nevű szerzők után zárójel-
ben szerepel a hivatás pontos megjelölése, több esetben a születési év is. 
A két Hegedűs András esetében például megtudjuk, hogy az egyik köz-
gazdász, szociológus és született 1922-ben, a másik irodalomtörténész és 
született 1923-ban. A Szabó Miklósoknál is fel van tüntetve, melyik az 
agrártörténész, melyik az ókortörténész és melyik az, akit a szerkesztők 
egyszerűen történésznek neveznek. A Kardos Lászlók, Papp Lászlók, 
Sándor Pálok, Tóth Zoltánok, Tóth Tiborok esetében is megtörténik ez az 
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elkülönítés. Van viszont négy Szabó László és három Rácz István, akikről 
semmi közelebbit nem tud meg az olvasó. Ami nyilván annak tudható be, 
hogy a különválasztást nem lehetett bizonyossággal megtenni. Nem tu-
dom, nem lett volna-e érdemes ennek mégis utána járni. Annak eldöntése 
viszont aligha okozott volna akadályt vagy nehézséget, hogy a két Pintér 
István közül melyik a történész és melyik a Népszabadság rendőri, kém és 
emigráns ügyekben illetékes munkatársa. (Csak zárójelben: csodálkozom 
a történész Pintér Istvánon, hogy semmit sem tesz a hírhedt névrokonával 
való felcserélés ellen, különösen azután, hogy az utóbbi újabban szívesen 
választ témának olyan tárgyakat, amelyek a történész Pintér érdeklődési 
körébe tartoznak.) 

Végül nem hallgathatom el, hogy a magyar történettudomány biblio-
gráfiája is a territoriocentrikus szemlélet jegyében született. Szerkesztői-
nek az magyar, ami magyarországi. Igaz, az előszóban közlik, hogy a 
magyarországi történettudomány negyedszázados terméséről kivánnak 
tájékoztatást nyújtani. Ám, miért csak erről, amikor a magyar történettu-
domány Erdélyben, Szlovákiában, Vajdaságban, a nyugateurópai orszá-
gokban és Amerikában is nagyszerű teljesítményt nyújtott, jeles művekkel 
gazdagította a történeti irodalmat? Egy ilyen kitűnő és nagy vállalkozást 
érdemes lett volna teljesebbé tenni és nem szemet hunyni az elől, ami a 
határokon túl született. Különösen azért, mert egy ilyen kézikönyvnek 
legfőbb célja és feladata mégis csak az, hogy a magyar nyelvű történeti 
irodalomban eligazítson, nem pedig az, hogy a hírverés és a propaganda 
céljait szolgálja, nagyhangú melldöngetés legyen, lám, ilyen gazdag és 
tekintélyes a magyarországi történeti kutatás és publikálás. Mindenesetre 
maradandóbb lett volna egy olyan bibliográfia, mely – válogatva – átte-
kintést ad egy-egy kérdés magyar irodalmáról, mint ez az egyébként szí-
vet gyönyörködtető szép kötet, amely mégis csak csonka és csak abban 
igazít el, hogy mi készült Magyarországon. Kár, nagy kár, hogy magyar 
helyett csak magyarországi történettudományi bibliográfiával ajándéko-
zott meg a Történettudományi Intézet. 

 
* 

Magyar és nem magyarországi viszont az Akadémiai Kiadó másik 
brilliáns kiadványa A népi írók bibliográfiája, amelyet Varga Rózsa és 
Patyi Sándor állított össze. A mű a Magyar Tudományos Akadémia Iroda-
lomtudományi Intézetében készült. Az intézetet elismerés illeti, hogy sza-
kítva a territoriocentrizmussal a gyűjtési és rendszerezési munkában nem 
állt meg a mai Magyarország határán és az érdeklődőknek majdnem hi-
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ánytalan és hibátlan bibliográfiát adott. A gyűjteményben olyan írások is 
szerepelnek, amelyek Erdélyben, Szlovákiában, Vajdaságban és a nyugati 
országokban készültek. Ha tehát valaki valamely népi íróra, a népi iroda-
lom némely problémájára vagy történetének eseményeire kíváncsi, meg-
kapja a teljes irodalmat, nemcsak azt, amely Magyarország határain belül 
született. Kétségtelen, hogy itt is vannak hiányok és fogyatékosságok – 
különösen, ami a nyugaton megjelent anyagot illeti – ám látszik, hogy a 
szerzők mindent elkövettek, hogy bibliográfiájuk minél teljesebb legyen 
és valóban egy-egy kérdés átfogó irodalmát adják. Reméljük, ez nem ma-
rad egyszeri vállalkozás, amolyan partizánakció, hanem a 
territoriocentrikus gondolkodást felváltja egy egészségesebb és ésszerűbb 
magyarságszemlélet. 

A népi írók bibliográfiájának az ötlete 1958 szeptemberében a Magyar 
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi (akkor Irodalomtörténeti) 
Intézetének egy ülésszakán vetődött fel. 1958 júliusában jelent meg az 
MSZMP-nek a népi írókról szóló állásfoglalása. Nem sokkal utána az 
intézetnek is határoznia kellett, hogyan valósítja meg a párt kívánságait. 
Az irodalomtörténeti feladatok és a tudományos terv egyik programpontja 
volt a népi irodalom bibliográfiájának elkészítése. A munka 1960-ban 
kezdődött el. A gyűjtőmunka az 1920 és 1960 közötti időt ölelte fel. A 
törzsanyag összegyűjtésével és rendszerezésével 1964 tavaszára készültek 
el. A végleges rendszerezést, kiegészítést és ellenőrzést 1969-70-ben vé-
gezték. A kötet 1972-ben jelent meg. Az olvasó első észrevétele mindjárt 
az, hogy a gyűjtési és rendszerzési munka közben miért nem vették figye-
lembe az 1960 után megjelent anyagot is és miért ragadtak meg az 1960-
as évnél. A kérdés felvetődésére nyilván számítottak a szerkesztők, mert 
megjegyzik, hogy „munkaszervezési okok” miatt kellett az anyaggyűjtést 
1960-nal zárni. Volt azonban más ok is. Az 1960 után megjelent irodalom 
feldolgozására nem vállalkozhattak – írják –, de „ezt elvi, történeti szem-
pontból nem is tartottuk feltétlenül szükségesnek. A mozgalom, mint ak-
tív ideológiai, politikai, irodalomtörténeti irányzat ekkor már történetileg 
végleg lezártnak tekinthető. Eredményei, tanulságai bizonyos mértékben 
továbbra is benne élnek a népi írók munkásságában, de az 1960 utáni pub-
likációk már mindenképp csak az egyes pályaképekhez tartoznak” (17-
18). Nem hiszem, hogy ez a magyarázat bárkit is meggyőz. Függetlenül 
attól, hogy ki hogyan ítéli meg a népi írók 1960 utáni szerepét, lezártnak 
vagy le nem zártnak tekinti a mozgalom történetét, a bibliográfiának az a 
feladata, hogy információkat szolgáltasson és ez a feladat nem szűnik 
meg azzal, hogy egyének, irányzatok, mozgalmak értékelésében, elhelye-
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zésében, súlyuk és jelentőségük kérdésében bárki időlegesen vagy akár a 
véglegesség szándékával ítéletet mond. Már az is vitatható, hogy e tekin-
tetben lehetséges-e végleges döntés. Az ötvenes évek elején sok kommu-
nista ideológus és gyakorlati politikus ugyanúgy lezárt fejezetnek tekin-
tette a népi irodalmat és mozgalmat, mint a mostani bibliográfia szerkesz-
tői. Később aztán láthatták, milyen korai volt az ítéletük. Ki mondhatja 
meg ma, hogy a mozgalom lezárt fejezete-e a magyar irodalomnak és 
történetnek? És ha előre nem látható történeti események következtében 
esetleg újjászületik? Korai, tehát tudománytalan és könnyelmű dolog le-
zártságról és befejezettségről beszélni. 

A befejezettségnek ellentmondanak a tények is. Nemrégen a népi 
mozgalom történetén dolgozva át kellett tekintenem az 1960 utáni iro-
dalmat is. Csodálkozva láttam, milyen óriási az az anyag, amely az elmúlt 
12 évben népi írókról, a népi irodalomról és mozgalomról megjelent. Tö-
megével jelentek meg olyan írások is, amelyek az irányzat és a mozgalom 
történetére vonatkoznak és nem pusztán az írói pályaképekhez tartoznak. 
Kár volt tehát a munkát 1960-nal lezárni és még nagyobb kár, hogy a két 
szerkesztő erre oly naiv és gyermeteg magyarázatot ad. 

A bibliográfia négy fő fejezetre oszlik. Az elsőben megtaláljuk a népi 
írók műveit, nemcsak a magyarul, de az idegen nyelven megjelenteket is. 
Az adatok igen részletesek, kimerítőek, szabatosak. A második fejezet a 
népi írókról szóló írásokat tartalmazza. A harmadikban a mozgalomra, a 
negyedikben az előzményekre és a rokonmozgalmakra vonatkozó anyag 
szerepel. 

Az első részben 17 szerző teljes életművét kapjuk, kivéve azokat az 
írásaikat, amelyek a Mozgalom című fejezetbe kerültek. A 17 író kivá-
lasztásához lenne pár észrevételem. A szerkesztők népi íróknak tekintik 
azokat, akik „ideológiai, politikai, irodalmi tevékenységének középpont-
jában a magyar parasztkérdés, mint minden mást ennek alárendelő nem-
zeti probléma állt” (18). Ez a definíció nem nagyon meggyőző, hiszen a 
népi írói mozgalomnak voltak olyan tagjai is, akiknek érdeklődése és 
életműve középpontjában nem a parasztkérdés „mint minden mást ennek 
alárendelő nemzeti probléma” állt. Ügy érzem, sokkal helyesebb és meg-
nyugtatóbb lett volna a népi írók közé azokat sorolni, akik önmagukat a 
népi írói mozgalomhoz tartozónak nyilvánították. A népi írói mozgalom 
irodalmi és irodalompolitikai irányzat volt, tagjának tekintendő tehát 
mindenki, aki szolidáris volt ezzel az irányzattal és működésében részt 
vett. A bibliográfia szerkesztőinek vitatható szemlélete következtében 
nem találjuk a népi mozgalom vezető tagjai között Szabó Lőrincet, Sár-
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közi Györgyöt és Bibó Istvánt. Igaz, egyikük munkásságának a közép-
pontjában sem állott a parasztság, de Szabó Lőrinc mindvégig a népi írói 
csoporthoz tartozónak tekintette magát, munkatársa volt majd minden 
jelentősebb népi folyóiratnak. Sárközi György évekig szerkesztette a népi 
írók folyóiratát, azonkívül a Magyarország felfedezése című falukutató 
sorozatot és részt vett az írók közéleti harcaiban is. Bibó Istvánt pedig 
háború utáni történeti és társadalomtudományi iratai a legjelentősebb po-
pulista politikai gondolkodóvá avatták. Mindhármukat tehát joggal illette 
volna meg a kiemelés, amely abban nyilvánult meg, hogy a művek és a 
művekről szóló írások külön fejezeteket kaptak. A 17 kiemelt népi író 
között szerepel azonban Juhász Géza, Nagy Imre és Sértő Kálmán. Juhász 
Géza érdemes tagja volt a mozgalomnak, de szerepét nem lehetett ki-
emelkedőnek tekinteni, akárcsak Nagy Imréét, aki jeles költő volt, a népi-
ek a magukénak tekintették, de jelentősége és munkássága mégis csak 
szerényebb volt, mint a többieké. Sértő Kálmán pályája meg alig érintke-
zett a népiek mozgalmával, hozzájuk csak paraszti származása és költői 
témavilága kötötte, semmi több. A népi írók irodalompolitikai és politikai 
küzdelmében egyáltalán nem vett részt. Szabó Lőrinc és Sárközi György 
sokkal inkább volt népi, mint a paraszt származású Sértő Kálmán. Ismét-
lem, azon az alapon, hogy a népiség nem volt azonos a paraszti szárma-
zással és paraszti tematikával. Fő eleme a népi mozgalom céljaival és 
törekvéseivel való azonosulás, az irodalmi és irodalompolitikai program 
vállalása volt. Ortutay Gyula sem volt a népi mozgalom tagja, jóllehet a 
szerkesztők ennek látszatát iparkodnak kelteni. 

Szépséghibája a bibliográfiát bevezető előszónak, hogy értékelésében 
és ítélkezésében teljesen átveszi az 1958-as pártállásfoglalás tételeit, úgy 
téve, mintha ez az utolsó szó lenne és rajta immár semmi sem változhatik. 
Ezek a tételek már 1958-ban sem állották meg helyüket, hiszen tudomá-
nyosan be nem bizonyított érvekre épültek. Ma meg különösen avultnak 
bizonyulnak, hiszen már megfogalmazói sem gondolkodnak úgy, mint 
1958-ban, nem is szólva a párt- és irodalmi hivataloknak a 15 év előttitől 
eléggé elütő mai magatartásáról. Minek tehát továbbra is fújni a régi nó-
tát? 

Érdekesek és tanulságosak viszont a bevezetőnek azok a részei, ame-
lyekben a szerkesztők a népi írók művei műfaji meghatározásának nehéz-
ségéről, az írói csoport szabadcsapat jellegéről és a periodizáció kérdésé-
ről írnak. A periodizációról, vagyis arról, honnan számítandó a népi moz-
galom megindulása, régóta vita folyik a szakirodalomban. Az előttünk 
fekvő bibliográfia szerkesztői „A mozgalom kialakulása” című fejezetet a 
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népi írók első, általánosan megfogalmazott társadalom- és irodalompoliti-
kai programjával, Németh László 1928-ban megjelent „Új reformkor fe-
lé” című cikkével, s a népi írók első közös, nyilvános fellépésével, a Bart-
ha Miklós Társaságban 1929 februárjában tartott Magyar Föld szerzői 
estről szóló beszámolóval nyitják meg. 

Az adatok között néhány pontatlanság szemet szúrt és talán érdemes 
felhívni rá a figyelmet. A 29. oldalon szó van a vásárhelyi találkozónak a 
népi írók népfrontmozgalmára gyakorolt hatáságról. Tudomásom szerint a 
népi íróknak nem volt semmilyen népfrontmozgalmuk. Népfrontmozgal-
muk a kommunistáknak volt, azután hogy a Komintern kiadta ezt a jelszót 
és megindult a barátkozás haladó, baloldali és szociáldemokrata szemé-
lyekkel és csoportokkal. A 33. oldalon Nagy Ferencék összeesküvésének 
leleplezéséit emlegetik a szerkesztők, jóllehet immár kommunista történé-
szek is óvatosabban fogalmaznak és Kovács Bélával, Nagy Ferenccel 
kapcsolatban már nem igen használják az összeesküvés szót. Néhány év-
vel ezelőtt a Századok című történettudományi folyóirat egy munkatársa 
igen meggyőzően mutatta ki, hogy a Kisgazdapárt vezetői helytelenítették 
a Magyar Közösség helyzetelemzését és kibontakozási tervezetét, tehát 
alaptalan a magyar közösségi és a kisgazdapárti törekvések közé egyenlő-
ségi jelet tenni. Ugyanazon az oldalon azt olvashatjuk, hogy „A Nemzeti 
Parasztpárt baloldali vezetői – Erdei Ferenc, Darvas József, Veres Péter – 
kezdettől együttműködtek a kommunista párttal.” Ez a fogalmazás sem-
mit sem mond, hiszen a „baloldali” és az „együttműködni” igen tág foga-
lom. A kommunista párttal bizonyos kérdésekben, helyzetekben és időben 
a Parasztpárton belül mindenki együttműködött, nemcsak a „baloldal”, de 
a „jobboldal” is, hiszen a párt tagja volt a koalíciónak, partnere a kommu-
nista pártnak. Viszont Veres Péter együttműködése egészen más termé-
szetű volt, mint Darvasé vagy Erdeié. Ez utóbbiak abban látták a párt sze-
repét, hogy támogassa és segítse a kommunisták törekvéseit, míg Veres, 
akárcsak a „jobboldali” Kovács Imre, Bibó István, Farkas Ferenc szeme 
előtt két egyenrangú – ha nem is egyenlő erejű és súlyú – párt közötti 
partnerség lebegett. Az ő együttműködésük a kommunistákkal addig tar-
tott, amíg a partnerségre a kommunista párt is hajlandó volt és nem kezdte 
el partnerei kisemmizésével a teljes hatalomátvételt. 1972-ben már erről 
is illett és lehetett volna differenciáltabban írni. A 34. oldalon az előszó 
szerzői „a Nemzeti Parasztpártnak az 1956 októberi újjászületési kísérle-
té”-ről beszélnek. A Parasztpárt újjáélesztése (és Petőfi Párttá történt át-
keresztelése) nem kísérlet volt, hanem befejezett tény, más kérdés persze, 
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hogy az újjáalakult párt a közbejött események miatt csak nagyon rövid 
ideig működött. 

A bevezető sorokban dicsérettel illettem Varga Rózsát és Patyi Sán-
dort, mert teljes bibliográfiára törekedtek és gyűjtésüket nem korlátozták 
Magyarország területére. Azt a törekvésüket azonban, hogy a Magyaror-
szágon kívüli irodalomról is képet nyújtsanak, csak hiányosan tudták 
megvalósítani. Szemmelláthatóan azért, mert a külföldi magyar irodalom-
nak csak egy töredékét vizsgálták meg. Így például a folyóiratok közül 
csak az Új Látóhatárt (beleértve elődjét, a Látóhatárt), az Irodalmi Újsá-
got és a Katolikus Szemlét. Az is észrevehető, hogy nem álltak rendelke-
zésükre a teljes évfolyamok. Nagyon sok tanulmány és cikk kimaradt. 
Kovács Imre és Szabó Zoltán szerepel azok között a népi írók között, 
akiknek összes műveit pontos adatokkal közli a bibliográfia. Mind a kettő 
esetében azonban a szerkesztők csak a Magyarországon megjelent termést 
vették figyelembe, tehát hiányoznak a külföldön írt könyvek és tanulmá-
nyok. Mind Kovács Imrétől, mind Szabó Zoltántól a bibliográfiában csak 
azok a kisebb írások szerepelnek, amelyek a népi írói mozgalomról szól-
nak. És végül csaknem teljes mértékben hiányoznak azok a cikkek, ame-
lyek a nyugati magyar sajtóban a népi írók 1956-os szerepéről és az elle-
nük indított 1958-as kampányról megjelentek. (Hadd jegyezzem meg, 
hogy hiányoznak a bibliográfiából Bibó István 1956-57-es iratai is, jólle-
het valódi „populista” alkotások voltak és legtisztábban fejezték ki a né-
piek akkori politikai tájékozódását és helyzetelemzését.) 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Három verseskötet – három táj160 

Pilinszky János: Szálkák, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1972,80 
lap Szilágyi Domokos: Sajtóértekezlet, Kriterion, Bukarest, 210 lap Forrai 
Eszter: Napóra mögött, Etana Kiadó, München 1972, 54 lap 
 
Pilinszky János költészetével elég későn, az ötvenes évek elején találkoz-
tam. Egy idős szlovák költőbarátommal, a magyar költészet nagy tisztelő-
jével és fordítójával sétáltunk a szűk pozsonyi utcán, régi kápolnák, 
nagyhírű patikák közelében, ódon árkádok alatt. Barátom hirtelen meg-
torpant a macskaköves járdán, felémfordult és mélyenzengő hangjával 
szavalni kezdte: 

 
„És fölzúgnak a hamuszín egek,  
hajnal felé a ravensbrücki fák. 
És megérzik a fényt a gyökerek. 
És szél támad. És fölzeng a világ. 
Mert megölhették hitvány zsoldosok,  
és megszűnhetett dobogni szíve – 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurexit tertia die.” 

 
Amikor befejezte, várakozóan rámtekintett. – Tudod ki írta ezt a ver-

set? – Nem tudtam. – Pilinszky János. Ezzel azonban nem sokkal lettünk 
okosabbak, de amikor másnap vagy harmadnap ismét találkoztunk, újra 
ennek a versnek az első két sorával köszöntöttük egymást: „És fölzúgnak 
a hamuszín egek, hajnal felé a ravensbrücki fák.” – A kutyafáját, ez aztán 
a diktio! Hamuszín egek, ravensbrücki fák – lelkesedett barátom. Fogal-
mam sem volt, hol van Ravensbrück, de a költemény szavai bennem is 
fölzúgtak, fölzendültek, s úgy hangzott minden szó, mintha egy gótikus 
templom oszlopai mögül visszhangozna. 

Bevallom, minél többször ismételgettük a verssorokat, annál megfog-
hatatlanabbá vált az anyaga. S mint ahogy akkor se tudtam pontosan szá-
mot adni, mivel is ragadott magával, ma is nehezen tudnám elmagyarázni. 
A nyolcsoros versben ötször fordul elő az és kötőszó, amely egy hosszabb 
versben néha egymagában is lomposan hat, ez a vers azonban mégis fe-

                                                           
160 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 2. számában. 
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szes és megbonthatatlan. Pedig a rímei sem különösek. Az első versszak-
ban a fák és a világ asszonáncpárja gyenge, szinte elcsépeltnek ható ösz-
szecsengés, és a második versszak latin-magyar ríme is talán csak a deá-
kos kultúrán nőtt fülnek nyújt igazi meglepetést. A vers tömbjéről azon-
ban leperegnek ezek a méricskélő megfontolások, hangjegyekké olvadnak 
a betűk, kimondhatatlan hangulatúvá a kimondott mondatok. 

Pilinszky költészetéhez, a szerény kiállítású, vékonyka első kötet meg-
ismeréséhez ennek a versnek a hídja vezetett, s úgy éreztük, fel kell fe-
dezni mindazoknak, akik nem ismerik. Szerencsére kibontakozó költői 
pályája a továbbiakban nem szorult a mi sáfárkodásunkra, hamuszínű 
jelzőiről, a komor mennyországot szorongató dualizmusáról hosszú ta-
nulmányok jelentek meg, s népszerűségét még szűkszavúsága is növelte, 
a ritkán születő versek, az egyfajta kritikai sznobság szemében a versek 
megmunkáltságának aranyfedezetét jelentették. Pilinszky művészetében a 
mennyiség tehát megfordított jelentőségűvé vált, s a költő magyarázó 
szavai is meggyőzően hangzottak: „Nem az a fontos, hogy a madár hány-
szor csap a szárnyával, hanem hogy íveljen.” 

Közbevethetően kijelenthetem, nekem ez a magyarázat sohasem volt 
kielégítő, a nagy magasságok eléréséhez sok szárnycsapásra van szükség, 
s a mennyiségileg is nagy életműveket minden aránytalanságukkal együtt 
a művészi jelenvalóság permanensebb bizonyítékainak éreztem és érzem 
az egy kötetbe szűkített obeliszk-szerű jelentkezéseknél. Ezért is hatott 
megnyugtató meglepetésként Pilinszky János új kötete, amely ezúttal egy 
év termésében csaknem annyi új verset foglal magába, mint a több évti-
zedes költői pálya. A minőség támogatására megjelent a mennyiségi erő 
is. 

A Szépirodalmi Könyvkiadónak ugyan erről a kérdésről más a véle-
ménye, s a váratlan termékenység igazi jelentőségét abban látja, hogy 
Pilinszky valósággal új korszakot nyit költészetében, verseinek belső 
hangja és formája más mint az eddigi. Sorsszerű, személyes emberi élmé-
nyek szólítására újjá hangszerelte líráját. A világról való szigorú apoka-
liptikus látomás, a komor mennyország helyébe az emberi lét eseményei-
be való belenyugvás, elfogadás és a szeretet melegebb színeivel átvérzett 
menny kerül, a szabadvers felépítésű vers-szálkák nagy költészet jelenlé-
téről valló egyszerűségével. 

Ezzel a megfogalmazással nehezen tudok egyetérteni. Nemcsak azért, 
mert a szépen hangzó „átvérzett menny” kifejezést már az első verseskö-
tetre is találónak érzem, hanem azért sem, mert az új versekben a formai 
átváltozás mögött a belső hang vagy tartás lényeges átváltozásaira nem 
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akadtam, legföljebb negatív értelemben, olyankor, ha a feloldottabb forma 
kiszabadulva a szigorú keretből bizonyos szempontból elveszítette misz-
tikus felhangját. Vagyis a kimondott mondat csak önmagával lett egyenlő. 
Ha ebből a szempontból beszélünk új Pilinszky versekről, kétségtelen, 
hogy ezek közvetlenebb hatásúak és kevésbé hatóak, többször kell elol-
vasni őket, hogy az elvesztett felhangokhoz visszataláljunk. Más szem-
pontból természetesen az is igaz, hogy a belső hang folyamatossága csep-
pet sem meglepő. Az emberek általában igyekeznek megőrizni kontinui-
tásukat, s a költő, aki kívülről is megfogalmazta önmagát, még inkább 
ragaszkodik ehhez a kontinuitáshoz. Pilinszky a Szálkák beköszöntő ver-
sében így vall erről: 

 
„Amiként kezdtem, végig az maradtam. 
Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom. 
Mint a fegyenc, ki visszatérve falujába,  
továbbra is csak hallgat, szótlanul ül pohár bora előtt.” 

 
Még azt sem mondanám, hogy a világról való szigorú apokaliptikus lá-

tomása, komorsága a szeretet meleg színeivé változott volna át. 
És dualizmusának lényege sem változott. Egyfelől a világ, másfelől a 

menny. A kettő közt nem csillognak a remény kategóriái, mindössze a 
kegyelem lehetősége él. Vagyis felülről kiutalt a juss, az örömre és a ko-
morságra, belülről át nem világítható. Talán csak az Egyenes labirintus 
című versében oldódnak liturgikus látomásai panteista látomássá. 

Máshelyütt azonban ismét visszatér a körülhatárolt menny képzetéhez, 
az angyalokhoz, az istenekhez és a kiosztható kegyelemhez. Néhol már 
naivnak is hat ez a világkép, mintha a kimondhatatlan keresése, amely az 
ember tudatában, vagy tudatalattijában feszül, bonyolultabb harcot és 
mélyebbrepillantást igényelne. Mintha a túl magasra kifeszített látomás a 
mitológiák kelléktárában öregedett volna. De a naiv látomás mögött naiv 
hit is munkál, költői erővel megfogalmazott hit, amelynek végülis sikerül 
egy olyan közösségi hidat formálnia, amelyet az elveszített mennyország 
keresésének is nevezhetnénk. Hogy azután ez egyfelől önmagunkba sza-
kadt világrész-e vagy másfelől valódi mennyország, ennek az eldöntése a 
költészet ácsolta hídon lépegetve már nem látszik áthághatatlan szaka-
déknak, és még azok is, akiket nem vonz Isten nyugalmas boldogsága, 
megtalálhatják magukban és maguk körül az angyalokat, akiket Pilinszky 
egyhelyütt a mennyek állatainak nevez. 
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Mindez a már elöljáróban hangoztatott nézetemet látszik alátámaszta-
ni, hogy a Szálkák című kötet elsősorban mint mennyiségi hozadék a köl-
tő új alkotókorszakának nyitánya, s mint ilyen, kétségtelenül a magyar 
irodalom eseménye is. Kifejezésmódjának egyszerűsége és keresetlensége 
Pilinszkynek a Nagyvárosi ikonok elé írt vallomását is eszünkbe juttatja: 
„Ha megkérdeznék, mi az én költői nyelvem, igazság szerint azt kellene 
válaszolnom; valamiféle nyelvnélküliség, valamiféle nyelvi szegénység. 
Az anyanyelvet édesanyám szerencsétlenül járt, beteg nővérétől tanultam, 
aki alig jutott túl a gyermeki dadogáson. Ez nem sok. Persze a világ ehhez 
hozzátett ezt-azt, teljesen találomra, véletlenszerűen nagyon különböző 
műhelyekből. Ezt kaptam. S mivel az anyanyelvben épp az a szép, hogy 
kapjuk, nem is akarunk hozzátenni semmit. Ezt sérelmesnek éreznénk. 
Olyan lenne, mint szépíteni a származásunkat. Viszont a művészetben az 
ilyen szegény nyelv is – ezt a szegények büszkeségével kell hogy mond-
jam – megváltódhat.” Az új kötet külső megfogalmazása is kétségtelenül 
ebből a puritán etikából merít. Jó kútfő ez, s az új kötetnek is javára válik. 
Hiányérzetet talán nem is a néhány lazább szerkezetű vers jelenléte, s 
nem is Pilinszky menny-föld ideológiájának korábbról ismert végkövet-
keztetései okozzák, amelyek más értékekkel is behelyettesíthetők, hanem 
az a felismerés, hogy a költő érett korában sem jutott túl a síráson, s nem 
jutott el a nevetésig. Márpedig a nevetésnek van egy, a létezés és az alko-
tás iróniájának is tekinthető fajtája, amely a sírásnál emelkedettebb és 
tragikusabb is egyben. 

 
* 

A prágai Szent György szobor alkotói, a híres Kolozsvári testvérek, a 
hitújító Dávid Ferenc, az új betűket metsző Tótfalusi Kis Miklós, a két 
Bolyai, a világjáró Körösi Csoma – és hosszan folytathatnánk még a fel-
sorolást – Ady Endre és mások, mind Erdélyből indultak el, Európát kí-
vánni, s talán tragikus sziszifuszi sorsuk emlékéből virágzott ki az a kicsit 
túlságosan is általánosító hódolat, amely immár válogatást nem ismerőén 
fordul az Erdélyből származó vélt vagy valódi kultúrkincsek felé. S mint 
minden kollektív megbecsülés, ez is elsősorban az igazi alkotóknak árt és 
ártott, mert olvasva, olvasatlanul, látva, láttatlanul, egyéniségük szobra 
veszett és veszik el az érzelgősségnek szélesebb, távolabbi panorámájá-
ban. Pedig már a két háború között Babits Mihály is óva intett az olyasfaj-
ta irodalomtudattól, amelyben az erdélyiség eleve fémjelzésnek és iro-
dalmi nemeslevélnek számít. Az intés süket fülekre talált, s 1945 után is 
megmaradt az a megszokás, mely még a legszegényebb erdélyi írásban is 
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a nyelv és a szellem elnézést és hálát követelő szolgálatát látta. Erdélyi – 
ejtették ki az olvasók és nemolvasók egyaránt olyasféleképpen, ahogy 
megszentelt igét szoktak kiejteni és az irodalommal foglalkozók 
jólértesültségük bizonyításául még összeszedtek két tucatnyi nevet a ro-
mániai magyar irodalomból, más alkalmakkor hasonló felületességgel a 
csehszlovákiai vagy a jugoszláviai magyar irodalomból olyankor is, ami-
kor ez a névsorolvasás nevek gyűjteményénél egyebet nem jelentett, 
olyankor is, amikor a romániai magyar irodalom látszatra és a folyóiratok 
tanúsága szerint mással nem jeleskedett, mint azzal, hogy viszonylag ke-
vés volt benne a sajtóhiba. Ugyanakkor az igazán Európát kívánó Erdély-
ben, Felvidéken és Vajdaságban élő magyar írók továbbra is megmarad-
tak provincionális elszigeteltségükben, nem kerültek be a Hét évszázad 
magyar irodalmi gyűjteményébe, s más antológiákba sem. Nem kerültek 
be sem otthon, sem az idegenben, kimaradtak a csehszlovák, a román, a 
jugoszláv költészetet tükröző nyugati antológiákból, tehát azoknak az 
országoknak lefordított antológiáiból, ahová születésükkel és állampol-
gárságukkal tartoztak, s kimaradtak a franciára, angolra, németre és egyéb 
nyelvekre fordított magyar antológiákból is, amelyre anyanyelvűknél és 
irodalmi jelentőségüknél fogva igényt tarthattak volna. Megmaradtak ér-
zelmi szelepnek, névtelenül és hangtalanul. 

Mindezt azért említettem, mert Szilágyi Domokos, akinek nemrég je-
lent meg Sajtóértekezlet címen válogatott verseskötete Bukarestben, a 
Kriterion kiadónál, szintén Erdélyben született, s Európát kívánó magyar 
költő, akinek – versei jelentőségén és jogán – egyéni arculattal kéne sze-
repelnie a magyar irodalomtudatban és a huszadik századi magyar iroda-
lomtörténelemben, nem pedig az erdélyi írók összefoglaló cím alatt. 

Verseiben ugyan ott munkál mindaz a nemes és tragikus transzilvánista 
tradíció: a világjáró elődök példája, s a Déva-várát építő Kőmíves Kele-
menek babonás indulata, sőt egy még régebbi ótestamentumi életérzés is, 
amely szülőföldjének tájától sohasem volt idegen, a gyakori bibliai ke-
resztnevek is jó bizonyítékok erre, s az Olt jege, amelyre Tamási Áron 
odafagyasztotta az ördögöt, ezzel is igazolva, hogy kicsi helyre nemcsak 
az egész világ, de őstörténelme és mitológiája is belefér, ezzel egyidőben 
azonban mindezen átizzik egy senkivel sem összetéveszthető művészi 
egyéniség, a Szilágyi Domokosé, aki a huszadik század hetedik és a hete-
dik század huszadik emeletén egyszerre lakik, s aki nem írt alá szerződést 
se a régvoltakra, se a soseleszre. Talán ezért ismeri olyan jól ki magát a 
lelki költészet időtlenebb tájékain, a hetedik, a huszadik, az ezredik, a 
milliomodik halál és millió-egy születés súlya alatt. 
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Ótestamentumi hangulatot említettem. Említhettem volna balladás 
hangulatot is, nem anakronizmus-e a kettőt egy időben összevetni? Szil-
ágyi Domokos semmiesetre sem az. Ő egybeforrasztja a virágénekeket a 
Kőmíves Kelemenek, a Kádár Katák balladáit a zsoltárokkal és az ótes-
tamentumi igékkel. És ebbe a csodálatos egyvelegbe az egyetlen lét, a 
költő sikolya is belefér. Polifónikus zene a Szilágyi Domokosé, akárcsak 
a balladáké, amelyekben a legfontosabb műfajok ölelkeznek: együtt van 
líra, epika és dráma, s még ezeket is átszaggatja, összefonja a bibliai pró-
za. Szilágyi Domokost az sem zavarja és az olvasót sem, hogy egy-egy 
modern eszköz, technokratikus műszó olyankor esik a kezeügyébe, ami-
kor Ararát hegyévé változnak az erdélyi havasok s éppen ott akar kikötni 
Noé bárkája. Az időtlen révületben, akárcsak a teremtés pillanatában 
minden nevén nevezhető, a legmodernebb orvosi és technikai eszközök 
éppúgy, mint a legrégebbi boszorkányok, garabonciások, tündérek, mint 
maga a halál és a születés. És költészetének sodró erejű árama, nemcsak 
az előbb említett elemeket ragadja magával, de mindazt a szellemtörténeti 
emléket is, amelyet a pillanatnyi inspiráció, a hebegő eszmélet megidé-
zendőnek ítél. Így kerülnek versáramának hordalékába az ótestamentumi 
idézetek közé újból költött Balassi Bálint versek, valódi és kitalált népbal-
ladák, hosszú latin sorok, Werbőczi Tripartitumából, Shakespeare, Rad-
nóti, Babits verssorok. Néha talán fel is kavarja a vers tükrét e sok idegen 
anyag boszorkánytánca, de már nem különíthetők el a Szilágyi-vers ele-
métől, beletartoznak, homályosítóan, felvillanóan, örvényeket kavarón. S 
ebben a vízesésre, hegyi zuhogóra emlékeztető versfolyamban apró ha-
lakként csillannak a ritkán hallott magyar szavak, az erdélyi zamatú sza-
vak, megragyogtatják a pikkelyük és tovasuhannak. Rímes és rímtelen 
sorok zuhannak felfogóképességünk hallóidegeire drámai szaggatottság-
gal és drámai gyorsasággal. Hosszú jajongások, rövid kiáltások, szóvál-
tások váltogatják egymást, s aztán egyszerre szinte váratlanul megbicsak-
lik a hang, elhallgat a zuhogás, bár az olvasóban még sokáig tovább höm-
pölyög a vers. 

 
* 

Forrai Eszter, akit mint a Láncfű bóbitáját, a hazai mezőkről a nagyvi-
lágba sodort a vihar, jól tudja, nem kapaszkodhat egy ország közösségébe, 
s azt is kitapasztalhatta, a nagyvilág közössége előtt a lírai költő csak úgy 
ágálhat, ha magára ölti az udvari bolond vagy a bohóc sipkáját. Kötete elé 
mottóul ugyan József Attila sorait választja: „Gonosz gazdáim nincsenek, 
/ Nem les parancsomra féreg / Mint a halak és istenek / Tengerben és 



 

666 

egekben élek” – de hamarosan kiderül, hogy nem hisz túlságosan ebben a 
parnasszista tündéri szociológiában. Nem is hihet benne, mert gonosz 
gazdák mindenütt akadnak, József Attila is előlük menekült a vonat alá, a 
férgek parancs nélkül is a férgek törvényét hordozzák, a tengerben és az 
égben halakként, istenekként pedig csak úgy lehet úszni, ha előbb nevet 
adunk a tengernek és égnek, ha benépesítjük érzéseink halaival, algáival 
és madaraival. De mi legyen a tengernek és ennek az égnek a neve? 
Mondjuk én és te. Nem baj, hogy Geraldy is annak keresztelte, hiszen 
sokkal ősibb ez a keresztapaság, paradicsomi állapotokig nyúl vissza, 
egészen odáig, amikor társat talált magának az ember, s a saját mélyvizei-
ben rejlő kincsek felmutatásához felfedezte a másik vágyának a magas-
ságból felévillantott tükrét. Forrai Eszter ebbe az immár nem tündéri, de 
emberi érzésekkel körülhatárolt valóságba kapaszkodik. 

 
A világ kettényílik Mint óriási tojás 
Árnyékában légypiszoknyi emberek  
A fák alatt kavargó gőzök  
S egy mécses diadalívet varázsol a falra  
Átlépünk rajta Te meg én 

 
Igen, a te meg én, az én és te bűvöletében valóban megváltozik a világ. 

Természeti képek, érzések, látomások összemosódnak. Akkora lesz a vi-
lág pontosan, amekkorát idegdúcaink kitapintanak belőle. 

A te meg én világában a harag és a lelkesedés is másfajta virágokat te-
remt, mint a közösségi költészetben. 

Harmatból sodortam gyöngyöket 
Láncnak csengettyűnek használtam, 
Habosra pezsdült haragomban  
Elgurítottam a teliholdat. 

 
Forrai Eszternek alighanem igaza van, a költői harag, ha már egyszer 

fellobbant, legalábbis égitesteket mozdítson el, mintsem kézzelfogható 
tárgyakat, ezekkel szemben hamar kiderülne a tehetetlensége. A te meg 
én világának a vállalásában is igaza van, dallamos rímtelen sorai az olva-
sót is megsimogatják, mert vajon hol nyújtózhat akkorára az ember, mint 
éppen itt, ahol én vagyok a tenger, és te vagy az ég, és a te meg én vágyai 
úsznak, gyötrődnek, szállnak benne. 
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HANÁK TIBOR 
Lehetőségek és utópiák161 

Tordai Zádor: Az elidegenedés mítosza és valósága. Kossuth Könyvki-
adó, Budapest 1970, 505 lap 
 
Az elidegenedés a modern ideológiai irodalom egyik leggyakrabban 
használt kifejezése, noha az általa jelölt társadalmi sajátosságok nem 
újkeletűek. Már a felvilágosodás korában észrevették az írók és filozófu-
sok, hogy az ember „elveszítette lényegét”, kibillent az élet összhangja: 
az emberi környezet és a társadalom kívülálló, idegen erőként jelentke-
zik. Rousseau szerint a társadalmi és civilizációs adottságok, melyeket 
ugyan az ember hozott létre, megbontják az egyéni életet, alárendelt és 
dologi, tehát lényegtelenné tevő és nem a saját lényegének megfelelő sze-
repet juttatnak neki. A feladat: visszavezetni az embert saját természeté-
hez, megszűntetni a társadalom fejlődése által okozott rossz közérzetet. 

Marx ezt a problematikát és vele az elidegenedés feloldásának felada-
tát magáévá tette. Szerinte az elidegenedés nem az élet végzése, szükség-
szerű adottsága, nem a történelem feloldhatatlan eredménye, hanem az 
egyoldalú gazdasági fejlődés, a kapitalista viszonyok velejárója. Termé-
szetes, hogy az újabb ideológiai irodalom érdeklődése abban a kérdésben 
összegeződött, hogy vajon a kapitalista termelési viszonyok megváltozta-
tása, leváltása, a szocializmus felépítése megszűnteti-e az elidegenedés 
jelenségét, barátságossá, harmonikussá teszi-e a társadalom életét. Szinte 
az is természetes, hogy annak az ideológiának a követői, melyek a kapita-
lista termelési viszonyok velejárójának minősítették az elidegenedés je-
lenségét, tagadták, hogy a szocializmusban hasonló bajokkal kell küzdeni. 
Ennek a nézetnek jelentős szerepe volt a munkásmozgalom történetében, 
hiszen a szocializmus a szebb világ ígéretével léphetett fel, hitet és távla-
tokat adott a bérharcokhoz vagy a forradalmi vállalkozásokhoz. 

Tordai Zádor könyvének nagy érdeme, hogy nem ismétli meg minde-
nestől a régi marxista hittételt, hanem megvizsgálja érvényét, azt kutatja, 
hogy a társadalmi fejlődés mai fokának megfelelnek-e a régi elemzések, 
hogy helytálló-e az elidegenedés fogalmának hagyományos értelme, va-
jon megtalál- hatók-e a szocialista államokban az elidegenedés jelensé-
gei? 

                                                           
161 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 2. számában. 
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A szerző tehát nem abból indul ki, hogy Marx megoldotta az elidege-
nedés problémáját, hanem abból, hogy ez a kérdés megoldásra, még min-
dig és szüntelenül konkrét átgondolásra és kutatásra vár. Marx felvetette a 
problémát, megkísérelt rá választ adni és erről később sok vita folyt, ame-
lyek azonban „nem vezettek az elidegenedés marxista elméletének átfogó 
kidolgozásához.” Tordai sem vállalkozik a megoldásra, a kérdés lezárásá-
ra, hanem csak egy olyan hipotézis vázlatát próbálja megalkotni, „amely 
bizonyos alapokat szolgáltat a tudományos kutatás számára.” (9.) A meg-
oldatlanság tudatosításán kívül azzal igyekszik hozzájárulni az elidegene-
dés demisztifikálásához, mítoszának lerombolásához, hogy tompítja és 
helyenként száműzi a jelenséget terhelő negatív jelzőket. Tordai Zádor 
nyitva hagyja a lehetőségét annak, hogy az elidegenedést a fejlődéstől 
függően másképp és másképp ítéljük meg, hogy szerepét esetleg pozití-
van értékeljük. Sajnos ezek a józan megjegyzések inkább csak bejelenté-
sek, a bevezető fejezetben közölt szándékok maradnak, melyek a kivitele-
zés során csaknem teljesen elsikkadnak. 

A könyv fő érdekessége, hogy szakít azzal a hagyományos marxista 
felfogással, mely az elidegenedés kérdését az emberi lényegből kiindulva 
akarja megközelíteni. Ha ugyanis azt mondjuk, hogy az ember egy lény, 
aligha állíthatjuk, hogy szembekerül saját lényegével vagy épp elveszti 
lényegét. Ez legfeljebb képletes beszéd, hiszen a konfliktus és az is, amit 
idegennek vélünk, az emberi lényegen belül van. Marad a másik lehető-
ség, mely szerint a lényeg elszakad a léttől. Tordai az elidegenedésnek ezt 
az értelmezését is elveti. Logikai nehézséget lát a lét és lényeg ilyen ér-
telmű szétválasztásában. Marx azonban nem ilyen módon képzelte el a 
problémát, nem ebben a szó szerinti értelemben vette a lényegtől való 
elidegenedést. Szerinte az emberi lényeg megvalósulása történelmi fo-
lyamat; az egyén és közösség élete még nem olyan, amilyennek lennie 
kell. Tordai ennek ellenére azt írja, hogy az „emberi lényeg” csak az ér-
telmezés kiindulópontja, de „nem elégséges alapja az elidegenedés tudo-
mányos elemzésének.” (13.) 

Szerinte más oldalról, a szubjektum-objektum viszony felől kell meg-
közelíteni a problémát. Ez azt jelenti, hogy a feszültség és összeütközés 
az egyén és a társadalom között történik, vagyis az egyén cselekvése és a 
cselekvés kivitelezhetősége illetőleg eredménye között. A szubjektum a 
cselekvő ember, az objektum a cselekvés közege, tárgya és hatóterülete. 
Az ember akkor érzi magát tehetetlennek, környezetét idegennek, ha hiá-
ba fáradozik, ha cselekvései elakadnak, tevékenységét nem honorálják, 
hanem épp gáncsolják, fölöslegesnek vagy ártalmasnak minősítik. Az 
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ilyen tapasztalatok során az a vélemény alakulhat ki az emberben, hogy 
bármit csinál, nem a kívánt eredmény áll elő, a világ nem válik olyanná, 
amilyennek látni szeretné. Ennek oka, hogy nem egyedül van a világon, 
nem csupán a természeti elemekkel kell vívnia harcát, hanem a társada-
lommal vagyis a többi ember keresztül-kasul ható tevékenységével, mely 
az ő cselekedetét fékezi, félrecsapja, hatástalanítja. Tordai Zádor az egye-
di cselekvés és a társadalom összefüggését kissé elvontan a következő-
képp fejezi ki: „Az elidegenedés így az egyén (minden egyén) és a társa-
dalom (minden egyén praxisa), valamint az egyén és a totalitás közötti 
ellentmondásnak is nevezhető.” (14—15.) 

A koncepciónak több meglepő vonatkozása és legalábbis a marxizmus 
számára némi újdonságjellege van. Az egyik, hogy a Hegel óta misztifi-
kált Totalitás-fogalmat közelnézetből vizsgálja meg. A marxizmusban 
állandóan kísért az a veszély, hogy a társadalom mint valami nagy Egész 
önálló életre kél, elszakad a társadalmat alkotó egyedektől; a társadalom 
tudatáról, fejlődéséről, értelméről és céljáról esik szó, mely független az 
egyedi cselekvéstől és célkitűzésektől. Lukács György is azt hangsúlyozta 
a Történelem és osztálytudat című híres könyvében, hogy „a tudományos 
marxizmus ... felismeri a történelem valódi mozgatóerőinek az ember 
azokra vonatkozó (pszichológiai) tudatától való függetlenségét.” (Magyar 
kiadás, 1971, 271. old.) Lukács szerint az osztálytudat „nem az összege és 
nem is az átlaga annak, amit az osztályt alkotó egyes egyének képzelnek, 
gondolnak, éreznek. Az osztálynak mint totalitásnak történelmileg jelen-
tős cselekvése mégis ettől a tudattól függ – innen ismerhető meg –, nem 
pedig az egyének gondolkodásától.” (Uo. 278.) 

Épp ez az, amit Tordai Zádor tagad. Szerinte a valóságban csak a szub-
jektum létezéséről beszélhetünk, mely nem más, mint az egyedi ember, 
mégpedig nemcsak egyes kiválasztott emberek, pl. a vezetők együttese, 
hanem minden individuum. A társadalom ezzel szemben „sohasem létezik 
függetlenül az egyének összességétől”, a társadalom az emberek cseleke-
deteinek szövevényéből és eredményéből áll. „A társadalom az emberi 
praxis összessége lévén, nem is tekinthető a szubjektumok összességétől 
független létezőnek.” (14.) 

Ez a józan belátás azzal a következménnyel jár, hogy az elidegenedést 
nem lehet többé egy meghatározott gazdasági-társadalmi rendszer jelen-
ségének tekinteni, nem mondhatjuk azt, hogy elidegenedés csak a kapita-
lizmusban, csak a nyugati demokráciában van, hanem a probléma kiszéle-
sedik minden társadalmi rendszer, minden közösségi szervezet velejáró-
jává. Tordai Zádor – mint láttuk – a szubjektum-objektum oldaláról köze-



 

670 

lítette meg a kérdést. Márpedig aligha képzelhető társadalmi rendszer, 
melyben az egyedi ember cselekedete ne irányulna valamire, ne kerülne 
kapcsolatba a többi ember tevékenységével. Minden társadalomban van 
érvényesülési probléma, mindenütt kell időnként a hivatalokban intéz-
kedni, kérvényt benyújtani, a bürokratizmussal viaskodni; hiába kívánom 
a nyugalmat, ha telkemen autópályát akarnak átvezetni, ha szomszédom-
ban gyárat kívánnak létesíteni és így tovább: kimeríthetetlen lehetősége 
van a szándékok kereszteződésének, a kívánságok és cselekvések elaka-
dásának, egyszóval annak, hogy a társadalom szervezetét idegennek, ve-
lem szembenálló erőnek érezzem. 

Tordai Zádor nem leplezi el felfogásának következményeit, elismeri, 
hogy „az elidegenedés nem tekinthető egyetlen társadalmi rendszer saját-
jának, hanem több, egymástól eltérő jellegű társadalmi struktúrában is 
megtalálható, természetesen ezek sajátosságainak megfelelő formában.” 
A kivitelezés során azonban elhalványítja tételének jelentőségét, enged-
ményeket tesz a marxista dogmáknak. Az engedmények eszköze egy ön-
magában véve helytálló meglátás, ti. az, hogy az elidegenedés nem álla-
pot, hanem folyamat. Az egyének különbözőek, a társadalmi szituációk 
változók. A cselekedetek elakadásának számos oka és módozata lehet. A 
feladat: a különböző társadalmi rendszerekre jellemző elakadási okokat és 
módozatokat megkeresni. Ez a belátás ad lehetőséget Tordainak, hogy a 
polgári társadalomban észlelt elidegenedési jelenségeket gyökeresen 
másként ítélje meg, sötétebb színekben tüntesse fel, mint a saját társadal-
mi környezetében, a szocialista államokban észlelt elidegenedést. 

Emiatt azonban kár lenne a szokásos ideológiai propaganda-
kiadványokhoz sorolni művét. A dogmatikus kitételek sűrűjében ugyanis 
itt-ott figyelemreméltó megállapításokat és fejtegetéseket találunk. Töb-
bek között pl. elismeri a szerző – mint Molnár Erik már az ötvenes évek 
végén! –, hogy Marx elnyomorodási törvénye nem törvény, hiszen a pro-
letariátus nem süllyedt nyomorba, hanem épp felemelkedett, részben saját 
küzdelmének eredményeként, részben a kapitalizmus ön-javító tevékeny-
ségének következtében. Érdekesek azok a fejtegetései is, amelyekben 
szembeszáll azzal az elterjedt felfogással, hogy a modem kapitalizmus 
egyenlő a fogyasztói társadalom kialakulásával. Szerinte nem a fogyasz-
tás itt a lényeg – ennek csupán eszközjellege van –, hanem a nyereség, a 
profit. Erre az állításra annál inkább is szüksége van, mert különben meg-
lehetősen visszás lenne a harc a fogyasztói társadalom ellen. Ha a kom-
munisták magának a fogyasztásnak vagy a fogyasztás mai formáinak 
üzennek hadat, a munkásság többségével kerülnek szembe, mely élvezetét 
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leli abban, hogy fogyaszt, hogy van pénze a vásárlásra, a szükségletek 
kielégítésén túlmenő költekezésre. Marad tehát a nem éppen izgató lelep-
lezés, hogy ti. a fogyasztásnak eszköz-jellege van. Ennek hangsúlyozása 
valójában a marxista munkásmozgalom visszahúzódását jelzi, hiszen arra 
hivatkozni, hogy a munkás jóléte a tőkésnek is jólétet jelent, hogy a mun-
kásság meggazdagodásánál nagyobb méretű a vállalkozók meggazdago-
dása, ez önmagában aligha fogja utcára hajtani a munkásságot, rábírni, 
hogy forradalmi cselekedetekre vállalkozzék. Az új baloldalnak épp az az 
egyik fő problémája, hogy nincs társadalmi bázisa, tehát hogy a munkás-
ság nem érzi szükségét a változásnak. Ezért írta Herbert Marcuse, hogy a 
nyugati társadalmat a forradalom előtti állapot jellemzi, de – fűzte hozzá 
– még vagy ötven évig ez fogja jellemezni. 

Tordai Zádor az elidegenedés konkrétizálásában egyoldalúvá válik. Ha 
a polgári világ pozitív jelenségeit kénytelen regisztrálni, kelletlenül teszi, 
ha meg a negatívumokról esik szó, ezeket lényegbevágónak tekinti. Elis-
meri pl., hogy Nyugaton a munkásság meggazdagodott, de nyomban le-
szögezi azt a közhelyszerű tényt, hogy „gazdagsága viszonylagos, ellent-
mondásos”; az elidegenedést pedig úgy értelmezi, hogy „a modem tőkés 
társadalom abszurd és értelemellenes jelenségei szükségszerűek, e társa-
dalom lényegéből fakadnak.” (219.) Ha viszont az ún. szocialista államok 
társadalmi viszonyairól beszél, az értékelés azonnal megváltozik, a népi 
demokráciák negatívumai átmenetiekké, mellékessé válnak, a pozitívu-
mok pedig a szocialista társadalmi rendszer lényegéből fakadnak. Az el-
idegenedés jelenségét nem tagadja; szerinte a szocializmusban is van 
elidegenedés, de itt a leküzdés, a kiküszöbölés fáradozásával párosul: „a 
szocializmust annak a társadalmi rendszernek kell tekinteni, amelyben és 
amely által az elidegenedés megszűnte valósággá válik. Más szavakkal: a 
szocializmus mint átmeneti társadalom egyben az elidegenedés felszámo-
lásának folyamata is.” (250—251.) 

A szerzőre azonban visszaszáll a dogmatikus kijelentések átka, vagyis 
az, hogy a szocialista és a kommunista társadalommal kapcsolatban defi-
níciókhoz tartja magát, nem pedig a valóság konkrétumaihoz. Ha ugyanis 
könyvének elején leszögezi, hogy az elidegenedés az egyéni cselekvés és 
a többi egyén cselekvésének konfliktusa, akkor az a kijelentés, hogy a 
szocializmus megszűnteti az elidegenedést, a kommunizmusban meg 
egyáltalán nincs elidegenedés, Tordai saját előzettételei alapján azt jelen-
ti, hogy a szocializmus megszűnik társadalomnak lenni, a kommunizmus 
meg egyáltalán nem társadalom. Ezt úgy is kifejezhetjük, hogy a szerző 
felfogása óhatatlanul utópiához vezet. 
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Tordai Zádor „Az elidegenedés mítosza és valósága” című könyve 
több vonatkozásban szakít a megkövesedett ideológiai módszerekkel, 
helyenként figyelemreméltó megállapításokat tesz, de a kifejtés során 
koncepciójának számos ígéretét elvetéli és visszakanyarodik a sémák 
unalmas biztonságába. Művének nagy hiányossága az is, hogy elzárkózik 
a kérdés pszichológiai vizsgálatától. Pedig ha olyan imponáló határozott-
sággal fordul az emberi individuumhoz, ha elsődlegesnek tekinti az egyé-
ni tudatot és cselekedetet, akkor kézenfekvő lett volna, hogy az elidege-
nedés társadalmi okain és formáin kívül megvizsgálja a kérdés pszicholó-
giai összefüggéseit is. Erre annál is inkább szükség lett volna, mivel a 
könyv címe is arra vall, hogy az elidegenedés mítoszát, a probléma körül 
gyűrűző legendákat el akarta választani az elidegenedés valóságától. Ilyen 
vállalkozás aligha sikerülhet az individuál-pszichológiai szempontok mel-
lőzésével, hiszen a kérdés nem utolsósorban azon fordul, hogy vajon a 
jelenséget milyen mértékben lehet társadalmi okokra visszavezetni és 
milyen mértékben tekinthetjük pszichikai tényezők függvényének. A 
szerzőnek nem kellett volna elveszettnek éreznie magát a problémában, 
hiszen Freud nyomán már többen megkísérelték a marxizmus és a pszi-
choanalízis idevonatkozó ismereteinek összehangolását. A magyar szár-
mazású Joseph Gabel, Párizsban élő pszichológus-szociológus könyvei is 
érdekes kísérletei az egyedi és közösségi elidegenedés, a skizofrénia és a 
hamis tudat párhuzamba állításának. 

Tordai Zádor azonban nem csupán a pszichológiai vonatkozásokat 
mellőzte, hanem figyelmen kívül hagyta az idevonatkozó nemzetközi 
irodalmat is. Márpedig ma saját spekulációink nyomán, legfeljebb Marx 
több mint száz esztendős fejtegetéseire támaszkodva, de pl. Lukács 
György, Erich Fromm, Raymond Áron, Adorno, Habermas stb. idevonat-
kozó írásainak tekintetbe vétele nélkül aligha juthatunk megnyugtató 
eredményre a technokrácia, a fogyasztási társadalom, a manipuláció, a 
rossz társadalmi közérzet, az eldologiasodás és elidegenedés jelenlegi 
problematikájában. Enélkül – és az imént említett egyéb okokból – sajnos 
Tordai Zádor biztatóan induló könyve nem az elidegenedés valóságánál, 
hanem az elidegenedés mítoszánál kötött ki. 
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FERDINANDY MIHÁLY 
A magasabb szempont162 

– Tallózás Kerényi Károly utolsó munkáiban – 
Karl Kerényi: Dér höhere Standpunkt, Zum Humanismus des integralen 
Menschen, List Verlag, München, 1971, 7–135. 
Karl Kerényi: Zeus und Hera, Urbild des Vaters, des Gatten und der Frau, 
E. J. Brill, Leiden, 1972,1–157.  
Karl Kerényi: Antike Religion, Werke in Einzelausgaben, VII. kötet, Vlg. 
Langen-Müller, München-Bécs, 1971, 7–309.  
Karl Kerényi: Homer, Enzyklopädie „Die Großen der Weltgeschichte, 
Kindler Vlg., Zürich, s. d., 203–219.  
K. Kerényi: Homer und seine Odyssee, Die Odyssee, Herder Vlg., 
Freiburg-Bázel-Bécs, 1965, 235–275. 
 
„Kerényi Károly fellépésével – írta Szerb Antal 36 évvel ezelőtt a prágai 
'Új Szellem' 1937. június 1-i számában – ... kétségkívül új szín jelent meg 
szellemi életünk spektrumában: a Megszállott Tudós, akinek a tudomány 
nemcsak kutató és szintetizáló munka – bár természetesen igen nagy mér-
tékben az is —, hanem mámor és vízió, mint a művészet az alkotó mű-
vész számára ... Kerényi ... tudománya, az ókortudomány, nemzetközisé-
ge által, és szellemi attitűdje, nemzetfölöttisége által, kiemeli őt a magyar 
határokból, ő... szellemi életünk legeurópaibb s Európa- szerte leginkább 
elismert alakjainak egyike... To burn always in hard, gem-like fire, min-
dig kemény, drágakőszerű lángban égni – ezt a követelést állította fel a 
Kerényivel ókorszemléletében is rokon Walter Páter. Kerényi megvalósít-
ja ezt a követelést, ... a szellemi megszállottság hideg eksztázisa árad, 
magával ragadó erővel, írásaiból. Ez a csodálatos benne, és a jövendő 
vallástörténésze számára vallástörténeti eredményeinél is tanulságosabb 
lesz ő maga, mint vallástörténeti jelenség.” 

Ezek a szavak – megszállottság, mámor, vízió s velük idézetünk befe-
jező mondata – Nietzsche közelében jelölik meg Kerényi Károly szellem-
történeti helyét, jóllehet Szerb Antal expressis verbis e helyen Nietzsche-
ről nem beszél. E sorok írója magától Kerényitől tudja, mekkora élmény 
volt neki fiatal korában Nietzsche tanítása: éppen 1937-ben, a Szerb-cikk 
megjelenésének évében, nyomatékosan ajánlotta figyelmembe a Nietz-
sche-vel való foglalkozást. Most, midőn Kerényi halála után talán először 

                                                           
162 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 3. számában. 
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kíséreljük meg jelentőségének felmérését, nem lesz érdektelen Kerényi és 
Nietzsche viszonyának fejlődésével vezetnünk be ezt a kísérletet. 

Éppen Nietzsche-élményének ereje magyarázza, miért érezte indíttatva 
magát Kerényi, hogy élete folyamán többször is szembenézzen vele. Tette 
már 1943-ban és 44-ben Svájcban megjelent két kisebb munkájában,1 
melyek legutóbb a „Der höhere Standpunkt” c. könyve első tanulmánya 
formájában foglaltak el végleges helyet Kerényi oeuvre-jében. Kereken 
húsz évvel később újabb két tanulmányban foglalkozott Nietzsche-vel, 
melyekben messze Nietzsche filozófiai eredményein túl, a szellemtörténe-
ti és emberi jelenség érdekelte. Ez a két tanulmány most – összefoglalva 
és kiépítve – a „Der höhere Standpunkt”-ban kiadott esszék másodika.2 

Az 1945-ben végleges formába öntött első tanulmány eredeti, jellemző 
címe ez volt: „Bachofen és a humanizmus jövője s egy intermezzo Nietz-
sche- és Ariadne-ról”.3 A voltaképpeni téma a svájci Bachofen, „ez arisz-
tokratikus, gyermeki-anyai természetű géniusz, ki a legelevenebbenű ha-
tol anélkül, hogy a szellemitől eltávolodna”, „zum Gebrauch 
geistgegnerischer Dunkelmanner” megtépázott humanista tisztességének 
és jelentőségének helyreállítása – 1943-45-ben lényeges feladat. Ám a 
tanulmány második felében – épp annyira meglepő, mint művészi módon 
– úgyszólván felszakad a felszín s a szabaddá váló mélyből a „Gaya 
Scienza” tengerélménye, a dionysosi hajó látomása emelkedik fel: a hu-
manista magatartás belső tartalma: az, ami „minden emberit gyökerestől 
átvilágít s ezzel talán idvezítővé avat”: a mítosz. Hogy ebben az inter-
mezzóban nem csupán Kerényi Nietzsche élménye nyilatkozik meg, ha-
nem Kerényi 1937 óta igen jelentős lépéssel előrehaladt objektív távlat-
nyerése is Nietzsche-vel szemben, arra minden másnál jobban a tanul-
mány egy Jaspers-idézete mutat rá: „Nála (Nietzsche-nél) – így szól az 
idézet – Dionysos valami lényegbevágóan más, mint a mítosz maga: va-
lami, ami nem formázódik alakká.”4 

A második tanulmány – igaz: részei húsz év múltán, 1963- és 65-ben 
fogalmazódtak5 – már ezt a jellemző címet viseli: „A törés: Nietzsche – 
regénye és evangéliuma közt”, s már első oldalán ehhez, a késéi Kerényi 
Nietzsche-felfogása szempontjából lényeges megállapításhoz jut: „Hagya-
téka kiadásánál a megjavított filológiai módszer alkalmazása örvendetes, 
jóllehet csaknem lényegtelen az egész Nietzsche-mű értékelése avagy – 
ahogyan idővel végzetszerűen be kell következnie – átértékelése szem-
pontjából.” 

Ám éppen ez átértékelés szükséges volta vezet – ugyancsak végzetsze-
rűen – a nietzschei élet tanulmányához. „... az a filozófus, aminek Nietz-
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sche látszani szeretett volna – mondja Kerényi – csakis a bios-ból: törté-
netileg megragadható, szellemi exisztenciáját is magában foglaló életéből 
érthető meg.” 

S azzal neki is lendül az élet megmagyarázásának: rendkívüli erejű, 
éleslátású és pontosságú képben foglalja össze azt, amit Nietsche össze-
omlásáról tudunk. Ez az összeomlás emberi tanulságai kiértékelésévé 
zsugorodott össze ma, száz évvel a „Tragédia születéséinek megjelenése 
után, Nietzschet illető eszmélkedésünk. Eredménye nagy mértékben meg-
lepő, nem kevésbé meggyőző azért. Minden Nietzsche-eszmélkedés, mely 
tragédiájának felderítését tűzi ki céljául, szükségképpen jut el ahhoz, az 
átélő által részletesen leírt, „villámszerű” élményhez, melynek eredménye 
a Zarathustra-figura fellépése, helyesebben: nietzschei mélységekből való 
felbukkanása volt. „Da plötzlich, Freun din, wurde Eins zu Zwei, – und 
Zarathustra ging an mir vorbei...” Ezt az élményt Kerényi az író s elbe-
szélő Moritz Heimann (p. 81) és az epileptikus Dosztojevszkij hasonló 
élményeivel veti egybe s azután így ítél: „Nietzsche élménye” 
(Zarathustra-figura felbukkanása) „nem azáltal vált szellemi exisztenciája 
törésévé, mert volt ilyen élménye, hanem azért, mert belőle soha magához 
nem tért, villámszerű illúziójából nem merült fel, nem is akart felmerülni 
többé.” S ezzel válik láthatóvá a hiba, mely Nietzsche életét kisiklatta és 
összetörte: a Zarathustra-élmény nem volt philosophicum: filozófiává 
tornásznia épp olyan kevéssé sikerült, mint az a törekvése, hogy kispol-
gár-voltát arisztokratikus magatartássá nyújtóztassa: ahogy társadalmilag 
meg nem elégedett azzal, ami volt („der wildgewordene Kleinbürger” ), 
úgy „utálat” (Ekel)lepte meg akkor is, ha arra gondolt, hogy filozófia he-
lyett drámát, regényt, gyönyörködtető irodalmat produkáljon. 

„daß ich verbannt sei  
von aller Wahrheit: 
Nur Narr! Nur Dichter!” 

– idézi Kerényi. 
Holott az „őrült” már itt leleplezi magát: hiszen a költő koránt sincsen 

„száműzve minden igazságtól”, épp ellenkezőleg: mit tudnak, mit érnek 
szegény kis tudósok kérész-életű „eredményeikkel”? 

„Was bleibet aber  
stiften die Dichter." 

Ezt Nietzsche meg nem értette, meg sem érthette. A nagy regényt, amit 
a Zarathustra-figura irodalmi megkoncipiálásával kialakíthatott volna, 
elutasította magától. „Mint hirdetője egy szenvedélyes komolysággal 
képviselt evangéliumnak a szerző maga lépett be ebbe a regénybe,... föl-
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lépése hát nem is lehetett más, mint Don Quijote fellépése a filozófiatör-
ténetben, egy illúzió védelme, melyet nem hőse, hanem az író maga té-
vesztett össze a realitással.” 

A 68 éves Kerényi azonban csak keményebben fogalmazott, mint a 48 
éves: az 1945-ben írt, idézett tanulmányban is benne van ez a végered-
mény, csak a „zenéje” más. Egészen fölismerte-e Nietzsche a lényegileg 
Dionysos-hoz tartozó nagy mitológiát Ariadné-ban?... – kérdi Kerényi s 
így folytatja: „Nietzsche ismert sorsára gondolva nem kell tovább kérdez-
nünk, vajon volt-e neki a görögséghez, Dionysos-ának a görögök nagy 
istenéhez igazi kapcsolata? A kínos szomorújáték, amelyben tönkrement, 
volt ez a kapcsolat.” „Megvalósítani magában a dionysosi görögöt” soha-
sem tudta. Azaz: itt is hiányzik a distancia, az élmény objektivációja, a 
kilépni-tudás autonómiája a vízió varázsgyűrűjéből: Dionysos-a éppen 
úgy arca-nincsen látomás, nem artikulált, nem jellemzett, nem kiértékelt s 
(főleg) nem distanciából szemlélt (Jaspers: „valami, ami nem formázódik 
alakká”) alak, hanem csak phantasma, akár a Zarathustra-jelenés. 

Ezek – kísértetek. Ki kísértettel hál, beleőrül. Vizionálni – jeleket és 
látásokat megélni – önmagában nemcsak egészséges dolog, hanem belső 
gazdagság nagy adománya is: „ki méltó látni a csodát, az a csodát magá-
ban hordja.” Hanem – nem szűrni meg, nem mérni le, nem állítani világos 
hűvös fejjel a maga helyére az illúziót: a betegség itt kezdődik. 
Zarathustrából nem lett regényhős, nem azért, mert Nietzsche nem akart 
„gyönyörködtető” epikát írni, hanem azért, mert – nem is tudott. 

„Görögország isteneinek újrafelfedezése” – ez a „Der höhere 
Standpunkt” következő tanulmánya – a nietzschei veszély elé állította 
volna az újrafelfedezőket: Hegelt, Walter Friedrich Ottót, Kerényit, ha 
történetesen ők is betegek, mint Nietzsche. Szerb Antalnak bizonyára 
igaza van akkor, midőn a megszállottságban, a vízióban, sőt – a mámor-
ban pillantja meg a Kerényi-féle alkotó géniusz jellemzőit. A különbség, 
a lényeges eltérés betegség meg egészség közt azonban éppen ott van: mi 
az, amit Hegel, Ottó, Kerényi csinálnak az élményből, amely őket is meg-
rohanja, mert az a természete. Szél lobogtatja a bejáratnál a levegőt: 
ventus erat ad limen. Isten! íme az isten! deus! ecce deus! – kiált a láto-
más megélője. Az isten „lecsap” vagy „lengve jön” –, a kifejezések lé-
nyegileg egyformák oly különböző kultúrák isten-megélésében, mint a 
görög, az ugor, a keresztény.6 Hegel, akár utána Kerényi, egészen világo-
san látta, hogy a látományban felmerülő görög isten (az isten) „belső va-
lóság” : seelische Realitat. „... nemcsak szellem – úgymond –, hanem 
éppannyira külsőleg is, a maga testi valóságában mind a szem, mind a 
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szellem számára látható alak.” Ez az élmény a nietzschei látomástól nin-
csen messze. De mi az, amit belőle egy egészséges szellem, melynek 
objektiváló készsége sértetlen, alkotni tud! „Ami az istenekben hozzánk 
szól – mondja Hegel – mindenekelőtt szellemi és lényeges individualitá-
suk, mely az egyedi szükségesség tarka látszatából, a végesség sokcélzatú 
nyugtalanságából kiszabadulva, saját általános érvényükön, mint örök, 
világos alapon, biztosan nyugszik.” S később: „E módon minden isten, 
mely isteni s ezáltal általános individualitásának lehetőségét magában 
hordja, egyrészt határozott jellegű, másrészt teljesség a teljességben: így 
lebeg a tökéletes középben csupasz általánosság és épp annyira absztrakt 
egyediség között.”7 

E hegeli szavak, idézve egy tanulmányban, melynek alapjául két elő-
adás szolgált – mindkettő 1967-ből8 – mintegy illusztrációjukat nyerik 
Kerényi egy évvel később írt s két évvel később közreadott rövid esszéjé-
ben: „Theós – isten görögül.”9 

Utolsó nagy könyve, a „Zeus és Héra”, bevezetése és első fejezete 
részletesebben fejti ki, mint a „Theós”-tanulmány, Kerényi görög istenér-
telmezését és -magyarázatát: a két művet hát egyszerre kell szemügyre 
vegyük. 

A görög theós csak szótárilag felel meg a mi isten-fogalmunknak. Lé-
nyegileg egészen közel van a kettős értelmű magyar 'világ' kifejezéshez.10 

Theós s különösképpen Zeus a 'feiviláglást' jelenti mint actus-t, ami – ha 
gyakorta ismétlődik – feltételezi az actus mögött ágáló agens-t is: a 'felvi-
lágló'-t.11 

Az ilyen isten-megélés in se még egészen közel van a „villámszerű ví-
zióhoz, de – jóllehet vízió is – egyben konkrét és reális élmény is. A 'vi-
lág' a természetben valóban 'fel-világ-lik'. S amidőn a külső valóságban 
érzékelhető, belül is történik: egyben szellemi-lelki realitás is. Hogy így, 
belül is megéljem (vagy ne éljem meg), az az én szabadságom. A Zeüs ho 
phanaios, a „fényhozó Zeus” következésképpen az ember inhaerens sza-
badságának istensége is. Így tudja Prometheus is: „Zeus szabad!”: Zeüs 
Eleuthérios, amit a rómaiak nem Juppiter Liber-rel, hanem a súlyosabb 
jelentésű Juppiter Libertas-szal (J. a Szabadság) fordítottak le. 

Ily nyelvi előzmények tükrében válnak érthetővé a „Theós – 'isten' gö-
rögül” tanulmányt lezáró gondolatok. „Zeus az ember számára, mint min-
den fölvilágló világ, ami nemcsak optikai érzéklés, hanem benne magá-
ban is 'történik', a szabadság élménye is.” Zeus az „új” idő istene is: a 
szellem, a nous uralma, az ő kozmikus 'fölviláglásával': világkirályságá-
val veszi kezdetét. „A szellem fölviláglása – szabadságélmény.” Zeus „a 
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szabadság forrása s eredő-pontja is. így jut kifejezésre (az ember) mélysé-
ges bizalma megnyilatkozásának soha meg nem szűnő lehetőségében, 
mint ugyancsak mélyen gyökerező tapasztalata e megnyilatkozás bekö-
vetkezésének kiszámíthatatlanságáról.”12 

Ezek a gondolatok – jóllehet ebben a formában nincsenek benne a 
Zeus-Héra-könyvben – Kerényi Zeus-ról szóló tanításának summája. A 
könyv, ahogy a bevezetés körvonalazza, nem a filozófusok s a tragikusok 
Zeus-ának magyarázata – erről a témáról a szerző egy másik könyvet he-
lyez kilátásba s e be nem váltott ígéretéről olvasnunk ma fájdalom – ha-
nem „az atya, a férj és az asszony ősképéről” szól a következő, igen 
mélyrefogó meghatározás értelmében, mely már mindenféle „pszicholo-
gizálást” kiégetett magából: „A minden idők minden kultúrájában meg-
nyilvánuló emberi viszonyosságok természetében rejlik, hogy magukat 
minden pillanatnyilag adódó ember s ember közti vonatkozás fölé helyez-
zék, mint megvalósuló ősképek jelentkezzenek s ezáltal megváltozhatat-
lan ősadottságok módjára nyilatkozzanak meg.” (2.1.) 

Megértjük, hogy – ha ezeket a „ősadottságokat” keressük Zeus-ban és 
Hérában –, úgy elsősorban nem a bölcselők s a költők őket érintő gondo-
latai – tehát már másodlagos tartalmak –, hanem a legrégibb róluk még 
kifürkészhető adatok fognak érdeklődésünk homlokterében állani. 

A legjelentősebb görög nyelvemlék s egyben a legfontosabb ősi görög 
történeti forrás is a Homeros két éposza. Még csak pár évvel ezelőtt is 
alig valamit tudtunk arról, ami előttük, mögöttük vagy rajtuk kívül volt. 
Az utóbbi húsz évben ez a helyzet megváltozott: a krétai feliratok egy 
részének megfejtése betekintést enged ebbe az előlünk eddig úgyszólván 
teljesen elzárt világba. Kerényi témájával kapcsolatban hatalmasan kiak-
názta ezt az új tudást. A II. fejezet, „A Zeus-vallás kezdetei: korai történe-
tének kérdései”, csaknem egészében, a IV. fejezet, „Poseidón, a 'nemző' 
es az 'atya', egyes jelentős részeiben krétai olvasatok eredményein épül 
fel. Az idézett „Theós"-tanulmány is messzemenően ezekre alapít. A III. 
és kis részben az V. fejezet viszont – „Az olymposi istencsalád kialakulá-
sa”, „Zeus, a fivér-házastárs” – Kerényi két, még 1950-ben megjelent 
tanulmányára megy vissza: részben ismétli ezeket, részben újjá építi 
okét.13 Ezekben aztán Homeros a főforrás: elsősorban a homerosi 
époszok, de azután – költőjük is. Kerényi utolsó éveinek egyik utolsó be-
látása (valóban be-látott ez esetben a régmúlt mélységeibe), Homeros 
emberi alakjának – ez ember és műve igazi, nem mondvacsinált egységé-
nek – felvarázsolása a múltból. Felfedezése – valóban csak fel-fedett va-
lamit, amit voltaképpen mindnyájan tudtunk, csak nem tudtuk vagy nem 
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mertük kimondani –, abban áll, hogy régi hagyományok figyelembe- és 
komolyan-vételével rekonstruálta, amit a világirodalom legnagyobb alko-
tóinak egyikéről ma még megtudhatunk. Ismeretes egy tévesen 
Herodotos-nak tulajdonított Homeros-Vita, mely összehordja a helyi tra-
díció adatait, népi tudást meg vándor regősök emlékezéseit abban a kör-
ben, melyben a Homeros-hagyomány akkora élénkséggel élt, hogy a 6. 
században még azt a fát is megmutathatták a szerzőnek, ami alatt jó két-
száz vagy több évvel azelőtt, a költő ült s verseit recitálta.14 Kerényit iga-
zolja itt az a modern módszertani meggondolás is, amelynek – szemben a 
múlt század hiperkritikájával – ma úgyszólván valamennyien hódolunk. 
Ez abban áll, hogy minden oly hagyományt, mely önmagában valószínű 
és elhihető, hitelesnek tekintünk és autentikusnak, mindaddig, amíg meg-
fellebbezhetetlen, döntő érv meg nem győz az ellenkezőjéről. A „nép-
könyv” nemcsak geográfiailag meg kronológiailag (Smyrna körzete s a 9. 
század meg a 8. eleje) lokalizálja Homeros-t, hanem biográfiája elemeit is 
magában foglalja: anyja nevét s a mítoszt, hogy apja a folyó volt. Mindez 
vonzó és érdekes, de nem ez a döntő. A döntő az – s ezt vette észre Keré-
nyi –, hogy egyrészt a homéroszinál régibb hagyományok vagy nála 
újabb, de tőle nem befolyásolt tradíciók más isten-képet, más mítoszi 
együttest, más vallási és emberi értelmet tükröznek, mint Homeros epo-
szai. „Egy a költőben végbement belső történés következtében – mondja 
Kerényi – az istenek és az emberek világa megváltozott."15 S ezzel az 
egyszerű mondattal le is vette az ún. „homéroszi kérdést” a napirendről. 
Kései interpolációk vagy aggregátumok – ragasztványok az ősi szöveghez 
– azért persze lehetségesek (Kerényi maga is rámutat arra, hogy az Iliász 
Dólon-éneke ilyen), de a két mű belső egysége –, amely egységet egy 
ember belső történése szavatol, kiben ilyen lett a világ, holott azelőtt 
olyan volt –, a jövőben aligha lesz többé kétségbe vonható. A Múzsát, 
kire a költő, mint a benne élő ihlető erő perszonifikációjára, mindkét 
époszában hivatkozik, még komolyabban kell vennünk a jövőben, mint 
vettük a múltban: „It was the goddess, the 'Muse' – hangsúlyozza Kerényi 
„Homeros és Odysseiája” angol kiadásában – who was for him the agent 
bringing about this inner event, which displays itself in persistent and 
effective action throughout both epics.” (238, 1.) The inner event: kulcs 
mindahhoz, ami mint szellemi ágens Homeros-ban, a görögségben, de – 
Kerényiben is 'ágált', midőn a szellemi Zeus – Homeros, a görögség Zeus-
a – 'felviláglott' a belső tájakon s újra 'felvilágolt' Kerényiben. 

Ott, ahol könyvében Zeus atyaságáról van szó, mondja ki Kerényi azon 
„belső történés” lényegét, mely a görögséget Zeus-hoz, őt e Zeus újra-
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felfedezéséhez vezette. „'Zeus' és 'páter' összekapcsolásának oka – úgy-
mond – feltétlenül a szellemi értékek szférájában keresendő, melyek – 
mióta ember az ember – mindig lehetségesek voltak s ahogy az 'atya' úgy 
a 'felviláglás' fogalmával is kapcsolatra léphettek.” (48.1.) 

Az olymposi istencsalád kialakulásáról szóló fejezetben világosodik 
meg fokonként az ősi emberség e „szellemi értékeinek” szférája. Zeus es 
Héra – tanítja Kerényi – minden anya- vagy apajogú társadalmi rend ki-
bontakozása előtt már a házastársak ősképe volt a görög elképzelésben. 
(47. 1.) Ez a tétel aztán a következő fejezetben világosodik meg maradék 
nélkül, ott, ahol Kerényi a szellemi Zeus-szal fivérét, Poseidónt, állítja 
szembe. Zeus szellemi 'atyaságával' szemben Poseidón a 'sötét nemző', a 
'sötét atya' képét: egy 'animális genitor'-ét zárja magába. Bátyja neve: 
'felviláglás', az övé: 'a föld ura' (azaz: 'férje').16 Ám az animális nemző 
nem jelent ipso facto állat-lényegű nemzőistent. Ahogy lehántotta 
Kerenyi az anya- s apajogú társadalmak, merev, modem s épp modem 
merevségükben naiv terminológiáját az olymposi istencsalád eredetének 
kérdéstömbjéről, úgy hántja itt le Poseidón-ról a modem tudomány rá-
szabta theriomorphismus-ának ugyancsak naiv formaruháját. Poseidón, a 
hatalmas nemző, a régiségben a 'csődörszerű' (hippios), a 'bikaszem' 
(taureos), de sohasem a ló (hippos) vagy a bika maga (tauros). A szellemi 
értékű formaadás hangsúlyozása – itt mint másutt – mintegy alapot rak 
Zeus és Héra testvérházasságának magyarázata alá: e frigy ugyanis men-
tes az incesztus ódiumától a görög társadalom egyébkénti felfogásával 
éles ellentétben. Ami azonban tabu a közember fiának, kiváltságos, isten-
ként tisztelt királyok közt még nem tilos; egy isteni testvérpár esetében 
pedig a legfenköltebb vágykép megvalósulása. „Egy testvérpár szerelme, 
még inkább, mint a normális szerelem, törekvés egy kétnemű ősegység 
újra való helyreállítására.” (92. 1.) E belátás kapcsán elhagyjuk Zeus (s 
vele fivére, Poseidón) szféráját; Héra tematikája vezet most már tovább. 

Itt, a VI. fejezet – „Héra kultuszai a Peloponnézoszon, Eubójában és 
Bojotiában” – első oldalainak olvasása közben világosodik meg bennünk 
e könyv rendkívüli szépségű kompozíciója. Kerényi, a művész, utolsó 
könyvében is hű indulásának ideáljaihoz. A könyv elejére a filológiai 
mélységekbe való lefúrás módszere volt jellemző: onnan hozta fel a szer-
ző a nagy trouvaille-t, a szellemi Zeus ősképét. Aztán lassan oszlott a 
kezdetek sűrűbb levegője. Az olymposi istencsalád problematikája már 
Homeros bíbor s égszínkék tündöklésű atmoszférájának magasaiba lö-
vellt. E tiszta körvonalú, „konkrét” világ elé tartotta most Kerényi a nem-
ző Poseidón sötétebb képét, melyben – mint érctükörben – egyre határo-
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zottabban feltetszettek Zeus, a 'fivér s nemző', arcának körvonalai. Vele s 
mellette húga s párja: Héra; a testvérek szent násza: a hierós gamos. A két 
utolsó fejezetben Héra alakja uralja az egész előteret, – ő az, ki a vezetést 
átveszi; Zeus jelen van ugyan, de a háttér félhomályába vonul. 

Héra témái nemcsak kevésbé szellemi szférákat idéznek fel. A világki-
rály húga, párja, felesége a világkirálynénak csupán a legtündökletesebb, 
de korántsem egyetlen aspektusa. Szentélye körül a tájak neveiben az 
istennő három főaspektusa határolódik el. Kerényi észrevette, hogy az 
Akraia névben a legtisztább s -teljesebb Héra vidéke él: a Héra Teleia, a 
Zeus-szal, a férj s fivér szerelmével teljes Héra. Euboia, „a jószágban 
gazdag vidék”, neve a Héra País-nak, a gyermekleány Hérának, Héra 
Parthenos-nak, a szűznek; Prosymna viszont legmélyebb s egyben -
sötétebb aspektusának: a Héra Chéra-nak felel meg. 

Ez a magára maradt, mondhatnék: zeusztalan Héra. Héra, az 'özvegy', 
az a Héra, ki a férj s fivér: az ős-hím elleni ős-némberi lázadásában leszáll 
az Alvilágba, elbujdosik a világ végére, szűzi nászban, férfiú közbejötte 
nélkül szörnynek ad életet. Ez az a mély és bosszús, „fekete” Héra, tó 
mind az antik költők között Vergiliust ragadta meg a legnagyobb erővel. 
A Juno inferna-t ő fogalmazta meg; az ő Juno-ja fejezte ki a leg- sommá-
sabban ennek a Hérának hatalmas, asszonyi- lázadó magatartását: 

flectere si nequeo superos, Acheronta movebo: 
ha meg nem indíthatlak, égiek, megrendítem az Alvilágot. 
„Samos és Paestum nagy istennője” az utolsó fejezet címe. Amott, a 

görög Kelet szigetén, Hérának jellegzetes növényi környezetben ágya 
volt, szobra volt, amit megkötöztek, ha fenyegetőn fölidéződött a Héra 
Chéra sötét aspektusa, hogy aztán megfürdessék, felöltöztessék, előké-
szítsék Héra Teleia szerepére: a Zeus-szal való nászra. S e megbékélt, 
'világos' Hérának épült nemcsak szentély, de egész szent város a görög 
Nyugaton, Magna Graecia-ban, Paestumban, melynek nevében – Paístos 
– Héra País, a szűzi, gyermeki Héra neve rejlik. Következésképpen az 
egyik nagy paestumi romtemplom, az ún. Basilika, mely – a görög építé-
szetben elég szokatlan módon – két-„hajós”, az isteni szent jegyespárnak, 
Hérának és Zeus-nak volt szentelve. Az új ásatások pedig feltárták a város 
kellős közepén Héra „házát”, amelyben a Héra Teleia, a feleség-Héra 
ágya állt. Itt végződik a könyv. Ám a feleség-Héra jelenléte a „ház”-ban 
úgy, mint a két-„hajós” Basilikában újra megidézi Zeus-t is Héra mögöt-
tes tájainak félhomályából: 'fölviláglik' – még egyszer – Zeus, szellemi 
szférák istene, kire anyagi rekvizítumok sem nem meghatározóak, sem 
nem jellemzőek. Valóban mesteri és meglepően szép, ahogyan Kerényi – 
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minden iskolás „összefoglaló fejezet” mankója nélkül – a könyv utolsó, 
mindössze 11 soros bekezdésében szembeállítja a menyegzős-rítusok 
ágyán menyasszonyi díszében vőlegényére váró szobor-Hérát a szellemi 
vőlegénnyel, Zeus-szal magával, kit a görögség észlelt és tudott a koz-
moszban vagy saját mélységeiben: egy szellemi istennel, aki volt, mert 
'történt'. 

Ahogy előbb az inner event-re, úgy bukkantunk rá a „Zeus és Héra” 
utolsó mondatában – a mondatban, melyben Kerényi, a művész és tudós, 
végső búcsút vett tőlünk – a görög isten-látás és -érzéklés másik kulcs-
szavára: „Es gab ... einen geistigen Gott, der geschah.” 

A görög istenek – nemcsak Zeus – „szellemi és lényeges individualitá-
suk” konkrét történésében megragadhatóak: „alakká formázhatóak”, ábrá-
zolhatóak –, újra-történővé tehetők. Ez az, ami Kerényi oeuvre-jében 
megvalósult: az elemi erővel jelentkező látomás a tudomány eszközeivel 
objektiválható volt s Kerényi szelleme egészséges távlat-tartásában 
objektiválhatóvá is lett. Ennek a szellemi processzusnak köszönhetjük 
Kerényi nagy „alakjait”: Prometheust (az emberi létezés mitologémáját), 
Hermést (a holtak kalauzát), Dionysost (az elpusztíthatatlan élet ősképét), 
Zeust és Hérát (kikről az imént beszéltünk) s – legmagyarabb alkotását, 
Apollót. 

Apolló „másik arca”, a sötétruhás, sötét aspektusú farkas-Apolló, a 
járványok s a gyors halál ura, a tudomány számára való megközelíthetőve 
tétele Kerényi nevéhez fűződik, holott ehhez az Apolló-alakhoz már az 
Iliász legelső oldalán minden készen áll. Ám csak az fedezhette fel: ábrá-
zolhatta s tehette újra-történővé ezt az Apollót, akiben – mint inner event 
– kezdettől fogva jelen volt. A fel-fedezés folyamata a Kerényi-műben 
nyomon követhető: a magyar kutató felvette a maga művébe a német ku-
tató, W. F. Ottó, rendkívül szép, de csak „egy arcú”, egy aspektusú Apol-
lóját17 s azután – tovább ment. Tovább azon az utón, amin egy évtizeddel 
a Veü-beli sötét etruszk Apolló megtalálása előtt Ady lelt rá a maga ma-
gyar Apollójára: az ős Kajánra. Kerényi, amikor 1937-ben Apolló köny-
vét először kiadta, talán nem gondolt arra, mily mértékben revelálódik 
„őskép” Ady ős Kajánjában, nem gondolt ugor rokonaink eurázsiai szidta 
gyökerekből táplálkozó sok-sok évszázados „Apolló”-hagyományára 
sem: a vogul-osztják mítosz két-arcú „Apolló-jára, a Világügyelő Férfire: 
a sötét Sas-Fejedelemre, a világos Hattyú Királyra. C. G. Jung-gal együtt 
írt könyvében, „Az isteni gyermekiben (Das göttliche Kind) azonban már 
beleállította a vogul istent is „Apolló”-i sorozatába. Azután pedig sorra 
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feltárhatóvá váltak azok a mélyrétegek, melyekben ez az ugor-magyar 
istenség uralkodik,18 egy „kesely Apolló”, ki 

„bíbor palástban jött Keletről  
a rímek ősi hajnalán." 
Magyar mélytartalmakat különben még két-arcú Apollójánál megle-

pőbb helyen is felfedezhetünk Kerényi oeuvre-jében. „Areté mítoszá”-ról 
1965-ben írt rövid esszéjében19 a nehezen megragadható görög fogalom 
magyarázatánál hivatkozik római barátjára, a filozófus Enrico Castelli-re, 
ki a kettős értelmű olasz virtu segítségül hívásával igyekezett a görög 
tartalmat megvilágítani. Castelli terelte Kerényi figyelmét oly mítoszokra, 
melyeket a történelem „hoz fényre”: bennük egy virtu mítica – csaknem 
kivétel nélkül il mito della morte: a halál mítosza – nyilatkozik meg. Mi a 
mítosz? „Az igaz kimondása”.20 A halál virtusát (elég utalnunk a végvári 
magyarságra) ismeri a magyar história: a juss mellett éppen a virtus az a 
másik latin szó, amit nyelvünk egészen magáévá tett, annyira, hogy föl-
gazdagította olyan tartalmakkal, melyek megértéséhez elsősorban a mi 
történelmünk, lélekalkatunk ismerete szükséges. A magyar virtusban már 
egészen közel érjük a görög areté-t. A görög szó etimológiai gyökere a 
'tetszeni' ige: areskein. A virtus is, a virtusos élet is – 'tetszés' – „erköl-
csömben van eleganciám”, mondja egy múltszázadi francia író – a szónak 
abban az egészen magas értelmében, amit Babits ad neki „A vihar” epiló-
gusában: „Célom a tetszés volt.” 

Ebben a magas értelemben a virtu della morte is 'tetszés': areté s ami 
belőle sarjad, il mito della morte, a halál mítosza. A lezárult tragédiának 
nemcsak katarzisa van, – korrelátuma is: a tragikus kompenzáció éppen 
abban áll, hogy a virtusos elbukásból előlép a mítosz. 

Hermias, a kisázsiai Atameus városának bölcselő fejedelme, 
Aristoteles barátja s a filozófus feleségének nevelő-apja Kr. e. 342- vagy 
341-ben a perzsák hatalmába esett. Ezek, megbeszélés ürügye alatt, ki-
csalták ostromlott városából s hitszegőn foglyul ejtették.21 Szövetségesei 
titkait a fejedelem a kínpadon sem árulta el. Utolsó kívánsága ez volt: 
„Mondjátok meg barátaimnak, hogy mitsem tettem, ami méltatlan lett 
volna a bölcsesség szeretetéhez.” A kereszten halt meg. Halála után 
Aristoteles kultuszt alapított barátja areté-jének, kit „ím a Múzsa halhatat-
lanná növelt”. 

Kerényi rámutat, hogy Aristoteles areté-meghatározásában (areté: a 
választás magatartása egy helyes középpont irányában, 246.1.) a fogalom 
„kimondhatatlan realitása” mindaddig betöltetlenül maradt, amíg a gon-
dolati szkéma föl nem telt a mito della morte: Hermias halálának míto-
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szával. Az elégtelen definíciót felváltotta az inner event valósága. 
Hermias halála „belső realitásként” lett újra-történővé Hermias 
Aristoteles-alapította kultuszában. S ahogy az lett, onnan kezdve úgy is 
viselkedett: hatott és működött, ahogyan valóság-voltából következett. A 
látszólag absztrakt fogalom, amennyiben „belső realitás” az, amit nevén 
nevez, élettel telik fel: alakká lesz, mítosza támad. (242. és 249.1.) 

Mint „egyetlen lehetséges kifejezése különben kimondhatatlan reali-
tásnak” a halál után, mint tragikus kompenzáció, Kerényi esetében is mí-
tosza támad virtusos életének, areté-jének, mely – mint Aristoteles mon-
daná – „drágább mint arany, drágább az ősöknél s a lágy csillámé álomnál 
is”: 

„Mondjátok meg barátaimnak, hogy mitsem tettem, ami méltatlan lett 
volna a bölcsesség szeretetéhez.” 

Kerényi eltávozott körünkből, de mítosza, élete értelmének „igaz ki-
mondása”: műve itt maradt velünk s most megteremti majd a maga szá-
mára szellemi hagyatéka interpretálása, tovább-hirdetése formájában az 
adekvát kultuszt is. Ez az egyedüli, ami megfelelhet a Kerényi képviselte 
areté-nek; az egyedüli, ami méltó hozzá, hiszen élete, szenvedése, halála 
igazolta. E mítosz hirdetői, e kultusz terjesztői mi vagyunk: olvasói és 
tanítványai. 
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HANÁK TIBOR 
Gyémánt László bécsi kiállítása163 

 
Gyémánt László Magyarországon a legismertebb fiatal festőművész volt. 
Megérdemelten, mert izgalmakat keltő humanitása magasrendű szakmai 
tudással párosult. Képeinek háttere a hazai társadalmi problematika volt, 
akár mert ezt igyekezett művészi eszközeivel láthatóvá tenni, akár mert 
festészetével a tagadást és a bírálatot fogalmazta meg az értők számára 
szuggesztív erővel. Kérdés, hogy kikerülve abból a közösségből, mely 
mondanivalóját, világlátását és magatartását formálta, hatását olykor tá-
madásnak minősítette, előidézi-e más közegben is az érdeklődés hasonló 
fokát, vajon a Magyarországon hevüléssel fogadott alkotásai megmozdít-
ják-e a sok újat látott, művészeti forradalmakba már-már belefáradt Euró-
pát? 

A kérdés még nyitva van. Gyémánt László viszonylag rövid ideje él 
Nyugaton. Bár képei korábban is elkerültek külföldre, művészetének eu-
rópai méretekkel történő lemérése csak egy-két éve kezdődött meg, első-
sorban kölni tárlatán, londoni kiállításain és most Bécsben, az „Amerika-
Haus” galériájában. 

Ha az érdeklődés talán nem is éri el a hazaihoz hasonlítható fokot, ha 
festményeit nem is kíséri a művészetben oázist vagy cinkos társat kereső 
közönség tekintete, meggyőzően bontakozik ki európai hatóképessége. 
Sőt talán szükség is volt arra, hogy a politikától nem független elváráso-
kat, sérelmeket és a régi nimbuszt maga mögött hagyja, hogy nagyobb 
hangsúlyt kapjanak művészetének nem tartalmi vonatkozásai. Mert a mű-
vészet elsődleges feladata mégsem a társadalmi megbízatások kivitelezé-
se, a megdöbbentés és vigasztalás, sem eszmék hirdetése, – legyen akar 
pártos, akár pártatlan elleneszmékről szó. Kisarkítva és leegyszerűsítve 
úgy is mondhatjuk, hogy a nyugati tartózkodása segít kiszűrni műveiből a 
társadalmi kísérlet hangjait, hogy tisztábban hangozzék a művészet lé-
nyegkifejező vezérszólama. 

Ezzel korántsem állítom, hogy Gyémánt László művészete Magyaror-
szágon tartalmi, külföldön formai jellegű, vagy hogy otthon mondanivaló-
jával hatott, itt meg stílusával. Bécsi tárlata világosan érzékelteti, hogy ma 
sem mondott le a közlés szándékáról, új képei is szólni akarnak a közön-
séghez és a közönség világáról, de már nem vetül beléjük a társadalmi 

                                                           
163 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 3. számában. 
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helyzet által kiváltott közös izgalom. Most mutatkozik meg igazán a jazz-
festészet jótékony ambivalenciája. Otthon ezek a jazz-zenétől ihletett ké-
pek a nyugatosság hangulatát keltették és a buta sablonok megvetésének 
fölényes bátorságával párosultak, itt külföldön pedig a század közös for-
mavilágának, életérzésének mai kifejezésére, a jazz-ben átélt élmények 
vizuális megfogalmazására kerül a nyomaték. 

Az egész kiállítási terem vibrál a képek zeneiségétől, ütemétől. Mintha 
a falakon maradt volna valami a megnyitáson fellépett „bánd” játékából 
vagy a művész által hallgatott, festészetét inspiráló számokból. Gyémánt 
László azt mondja, hogy ez a bécsi tárlata sikerült a legjobban a külföldi 
kiállításai közül. A gazdag változatok ellenére teljes a tematikai egység, 
csak a jazz-ihletésű képek kerültek a falra. Lemondott fejlődésének bemu-
tatásáról, mind pedig a más gondolatkörökben kalandozó, a „pop-art”-tal 
kísérletező újabb alkotásainak kiállításáról. Úgy gondolja, hogy ebben a 
témakörben, stílusban és technikában találta meg önmagát; ide a jazz és a 
festészet szintézisének kimunkálásához tér vissza néhány esztendő vi-
szontagsága és – mint megjegyzi – fölösleges tapasztalatgyűjtése után. A 
„Bristol Art Center”-ben megrendezett nagy angliai kiállítását úgy tekinti, 
mint a saját avantgardista kísérletezéseinek számadását és lezárását. 

Emlékeztet arra, hogy első nagy magyarországi tárlatán, az 1967-es ki-
állításán a budapesti Mednyánszky-teremben már szerepeit egy-egy jazz-
témájú kép, de csak most, hat évvel később, Bécsben tudja megmutatni 
nemcsak az idevonatkozó művek skáláját, hanem a jazz-zene festészeti és 
úgyszólván filozófiai fontosságát. Képei nem illusztrálják a zenét; azt 
hiszem korántsem a jazz ábrázolását kísérlik meg, hanem inkább a jazz-
ben honos módszereket követik. Gyémánt László nem a jazzt festi, hanem 
a jazz szerint fest: rögtönözve, gyorsan, fordulatos érzékenységgel, a rit-
musnak átható szerepet hagyva. Az improvizációk tökéletes művészt kí-
vánnak, kit a hirtelen feladatok nem tesznek botladozóvá, hanem épp elő-
segítik kibontakozását, az egyszeri szituációban formálódó mestermű 
megszületését. A jazz ihleti ezt a festészetet, nagyjainak, Ella 
Fitzgeraldnak, Coleman Hawkinsnek, Duke Ellingtonnak hódol, de a saját 
eszközeivel, a saját dimenziójában, a festészet vérévé vált törvényei sze-
rint. Más szóval: Gyémánt László képei elsősorban azért jók, mert jó ké-
pek, kiváló festmények, s nem azért, mert ápolják a kapcsolatot a zenével. 

A jazz: a művészetének megragadását elősegítő hasonlat egy másik, 
töményebb, de tünékeny közegből. A jazz-zene körülfog, behatol idege-
inkbe, átjárja az auditív és motorikus központokat, de csak a pillanatban 
él: hatása csaknem a hangzással egyenlő. Gyémánt László meghosszab-
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bítja a pillanatot, képein örökkévalóvá lesz a most („nunc aeternum”!), 
megőrzött a mozgás, a lüktetés. Ez a sajátos művelet közvetíti a művész 
mondanivalóját, festészetének egyetemes tartalmát. Ennek fő pillérei közé 
tartozik elsősorban az alkotó szabadság, melynek érzékletes mintája ismét 
a jazz-zene, hol a szólista a maga tehetségére és spontán játékára támasz-
kodva megértő kíséretként, saját virtuozitásának fokozásához igényli a 
másikat, a társat. Ezek a képek a művészet és a tehetség öntörvényűségét 
hirdetik és közvetve ellene mondanak minden külső előírásnak, bürokra-
tikus beleszólásnak. A belső felszabadulás dokumentumai Gyémánt Lász-
ló festményei; láthatóvá teszik kusza útjait az érzékek áramának, megmu-
tatják az élet kötetlen lebegését a társadalomban, a mindenségben, a 
semmiben és talán azt is, hogy a meggyorsult váltások zajgása között 
mily esendő az ember. Festményeinek elegáns színezésű erővonalaiban, a 
jazz vagy az élet szórakoztató és kétségbeejtő kavargásában statikus köz-
pontként, nyugvó lényegként mindig ott találunk egy arcot, portrét az 
alkotó emberről. 

Gyémánt László bécsi tárlata nagyszerű összefoglalása egyik fő témá-
járól szóló képeinek. Ha még nem is érte el azt a megbecsülést és hírt, 
melyet Magyarországon élvezett, ezzel a kiállításával mindenesetre lerak-
ta európai érvényesülésének alapjait, megmutatta az elismeréstől és siker-
től függetlenül is meglevő művészi és emberi értékeit. 
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GÖMÖRI GYÖRGY 
Üzenetek törmelékvilágból164 

Oravecz Imre: Héj, Magvető, Budapest 1972,118 lap Petri György: Ma-
gyarázatok M. számára, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1972, 132 
lap 
 
Két könyv, mindkettő fiatal költő első verseskötete. Fiatalok, de már ré-
gen nem kezdők; nevüket, ha a szélesebb olvasói közvélemény nem is, a 
szakmai évek óta számontartja. Szinte egyidősek, a különbség közöttük 
mégis szembeszökő. Közös viszont lírájuk erős intellektuális fegyelme, a 
modem filozófia és lélektan kérdéseinek ismételt versbefogalmazása és 
alkotói módszerükben a „kihagyásos” technika, amit nemzedékükből el-
sőnek Tandori Dezső alkalmazott Töredék Hamletnek című, 1968-ban 
megjelent versgyűjteményében. A Tandori-utániság összefügg a könyvki-
adói tervpolitika változásaival és nem jelez Tandori-utánzást; versszövé-
sükből nyilvánvaló, hogy mindkét költő jól ismeri a mai nyugati költésze-
tet, hogy Oravecz nemcsak Weörest, hanem Gottfried Bennt és Paul 
Celant, Petri nemcsak Pilinszkyt és Vas Istvánt, hanem Kavafiszt és mo-
dern angolokat is olvasott. Újabban elterjedt kritikai fordulattal úgy is 
mondhatnánk, „szinkronban vannak a korral”, s annak válságtudatával 
éppen úgy, mint irodalmával. Köteteikből kibontakoznak, vagy kibontha-
tók a hatvanas évek művelt közép-európai állampolgárainak emlékezései, 
rögeszméi és szorongásai, illetve magatartás-lehetőségei. 

Kettejük közül Oravecz lírája az időtlenebb; legalábbis az időtlenség 
igényét sugározza. Versei vagy címtelenek, amely esetben a kezdő szavak 
tekinthetők „címnek”, vagy a cím egyszerű főnév: Idő, Dél, Test, Fej, 
Arc. A versek szövege általában független minden nemzeti, vagy konkrét 
társadalmi vonatkozástól; hovatovább történésektől is független. Mint azt 
Oravecz egyik hazai kritikusa írja (Mozgó Világ, 1971, 3., 119 1.), a Héj 
Költője „egyetlen dimenzióba kényszeríti jeleit”. Másszóval igyekszik a 
verset a lehető legteljesebben lezárni, megmerevíteni, elkülöníteni a 
cseppfolyós képlékeny külvilágtól. Íme, két jellegzetes sor, amit Oravecz 
versnek tekint, a címe „Reggel”: 

„A pillantás partra jut. 
Kemény héj felel, egész felület.” 
 

                                                           
164 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 3. számában. 
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Szerencsére, Oravecz nem mindenütt ilyen sterilen és végletesen her-
metikus. Akadnak meghatározott helyekhez, vagy felismerhető szimbó-
lumokhoz kapcsolódó versei, s aki szívesebben olvas evokatív közlést, 
mint rejtelmes értelmű jeleket, azt ízlése óhatatlanul ezek felé húzza. A 
„Zöld juharlevelek”, a „Károly-híd szobrai kékek” kezdetű versek, de 
még a rövidebb „Múzeum” is arra vallanak, hogy Oravecz tud olyan ver-
set írni, amire a valóságba ezer szállal kapaszkodó képzeletünk azonnal 
képes rezonálni. A Héj szövegeinek többsége azonban nem erről a „mak-
ró-valóságról”, hanem egy képekből és jelzésekből összevágott mikro-
valóságról tudósít, egy olyan világról, ahol nem történik valójában sem-
mi. A dolgok vannak és szétesnek; az emberek szétmállanak, a természet 
pedig gépiesen ismétli önmagát. Az emberi léthez fűződő képzetek 
múltidőben, vagy félmúltban fordulnak elő; az ember szemünk láttára 
válik archeológiái leletté: „törött eveződet még forgatod / hajadra iszap 
szárad / de fáradt arcodból / már kiállnak a zörgő nádszálak”. Ami csak 
él, széthullóban, vagy megkövesedőben van, megpenészedik, szétporlik, 
összeroskad. Mivel az emberek világa ennyire romlékony, nem is érdekli 
igazán Oraveczet. Figyelme inkább az anyag halmazállapotainak változá-
sára irányul. Alapképei közé tartozik a part homokszemcséit görgető, fö-
vényre zúduló hullám, s ennek a gépies, de számtalan variációjú mozgás-
nak a tüzetes leírása világít rá Oravecz költészetének lényeges mondandó-
jára: „helyben-futások vigasztalan felületeken” és „habzó ürességek / 
szürcsöli őket a száj”. Míg a Héj első két ciklusának verseitől minden 
áthatolhatatlanságuk ellenére sem lehet elvitatni szerkezeti erényeiket, s a 
szürrealista asszociációk bizonyos szuggesztivitását, az utolsó ciklus már 
a lazán összefüggő oraveczi világ további kiüresedéséről, pontosabban 
eldologiasodásáról vall. Némely versei fémízű és mechanikus főneveikkel 
műszaki leírásokra emlékeztetnek: „tágulás és szűkülés / emelkedés és 
süllyedés / és / üreges röpülések, pörgések, lengések / kiszerelt csövek, 
vezetékek, eresztékek”. Oravecz ezekben a versekben a reménytelen lét, a 
személyiségétől megfosztott ember és a dinamizmusától megfosztott léte-
zés technológiáját igyekszik megfogalmazni. Hogy ez a kevesebb több-e, 
nehéz lenne eldönteni; engem Oravecz újabb versei egyre inkább „vigasz-
talan felületeken” való „helyben-futásra” emlékeztetnek. 

 
* 

Petri György történelemtől elvonatkoztatott objektivitás helyett saját 
szubjektivitásának mind teljesebb kifejezésére, az adott kor és város vi-
szonylataiban való meghatározására, elhelyezésére törekszik. Okossága, 



 

691 

szabatos, de ötletes nyelvhasználata, spontán líraisága és gúnyosan hang-
súlyozott ellenlíraisága izgalmas olvasmánnyá teszik Magyarázatok M. 
számára című kötetének szinte minden versét. Pedig ezek sem „könnyű” 
versek; a rímtől és a nálunk hagyományos versformáktól Petri általában 
tartózkodik, okfejtése néha megfeszített figyelmet követelő körmondat-
okba kényszeríti. Alapvető versformája a szabadversben kanyargó mono-
lóg, magánbeszéd. A köznapinál emeltebb hangon, több retorikával, de 
egyszersmind több iróniával, s öniróniával vall magáról, barátairól és 
nemzedéke közérzetéről. (A fülszöveg szerint lírája ugyan csak „a mai 
fiatal értelmiség egy rétegének életérzését” példázza, de ez a réteg érzé-
sünk szerint elég jelentős ahhoz, hogy jellemzőnek tekintsük.) A közér-
zet-megfogalmazás változatait próbálgatva Petri néha roppant energiát 
sűrítő sorokat lök felszínre, drámai erejű verseket termel ki magából. A 
legrövidebb címe „Vörösmarty”: „... omló káprázatok, felsült remények – 
/ Meddig győzi az ép ész televénye / emészteni a rideg törmeléket?”. Míg 
Oravecznél a világ darabjaira esik szét, a világ: törmelék, Petrinél a rom-
halmaz a ledőlt mítosz, a szétesett ideológiák törmeléke. Egy verse éppen 
azt mondja el, hogyan omlott össze „az épített világ” silány tákolmánya 
(összeomlás). „A felismerés fokozatai”-ból pedig érdemes hosszabban 
idézni: 

 
„Senki arcára formált lények,  
élünk, s kísérletezünk arccal,  
egy világban, mely időtlen időkig  
képes tengődni az ideiglenességben. 
Másra se képes. De homlokzatot, azt igen,  
a legnemtelenebb anyagokból  
a felvonulási barakokra. 
És téglarakásokat bevakolni. Azt igen.” 

 
Könyörtelen, csontig ható őszinteség sugallja a fenti sorokat. Ezzel 

egybehangzót más verséből is idézhetnénk; a „Kizsarolt nevetséges éle-
tünket” kezdetűt úgy olvassuk, mint egy hajdan hívő, de történelmi mág-
lyák tüzénél megperzselődött nemzedék, egy ideiglenességre berendezke-
dő, de a maga helyéhez, vagy képzelt helyéhez foggal-körömmel ragasz-
kodó nemzedék hitvallását; kár, hogy ez az elszántság nem jellemzi a 
kötet egészét. Bár Petri tudja, hogy mindenki felelős önmagáért, nem 
mindig hajlandó vállalni a felelősséget: „Csinálhatsz amit akarsz / akará-
sod is ők csinálták”. Ha elfogadom életem teljes manipuláltságát, csak 
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egy lépés választ el a cinizmustól, az erkölcsi törvények felfüggesztésétől. 
Másutt Petri árnyaltabban, de ironikusan, s kissé lenézően ír saját élet-
formájáról: „Egy értelmiségi! E kétes / elem a tudományosan / felszentelt 
tortában úgy / bujdokol, mintha íze lenne. / S mert hűtlen, izgága, / azt 
hiszi, / a lázmérőben ő a higany.” Szerelmi lírájában a heinés, könnyed 
irónia néhol barokk, szinte metafizikus futamokra vált át, de az is előfor-
dul, hogy tárgyilagos közlések sorozatával igyekszik palástolni rejtett 
érzelmességét. Mint világnézetében, magánéletében is Petri igyekszik 
nem elköteleződni. Nyitottság-igénye rokonszenves, de hosszútávon 
Megvalósíthatatlan – különösen Petri alkatával. 

Könyvének utolsó versében is („Horgodra tűztél, Uram”) az 
elkötelezettseg horgáról való levételt követeli, az attól való menekülést 
keresi. Kár lenne, ha Petri következetes maradna ebben a versben felvá-
zolt életprogramjához („De most már szeretnék / szárítkozni, mászkálni a 
napon.”). Költészetének újdonsága éppen az adott léthelyzetek pontos és 
átható nyelvi megvilágításában van; szépen írni magyarul nem újdonság, 
szép verset írni sokan tudnak, de igazat írni, a magunk megkínlódott-
fogcsikorgatott igazát, ahhoz már több kell, mint formaérzékkel megál-
dott verstechnikus. „Töredék” című versében Petri megfogalmazza, mi-
lyen szerepekre nem képes: nem tudja meggyőzően játszani a szerelmest, 
a hőst vagy a bölcset; meglehet, a jövő más, összetettebb szerepet tartogat 
számára. A pontos megnevezés gyógyíthat is, enyhíthet a közös gondo-
kon. Talán Petri mégsem lesz hűtlen daimonához, nem adja fel az igaz-
mondás terhét és örömét, az azzal járó önkéntes szolgálatot. 
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SZÖLLŐSY PÁL 
Forradalmi Magyarország165 

Sándor Szilassy: Revolutionary Hungary 1918-1921, Danubian Press, 
Astor Park, Florida, 1971,140 lap 
 
Szilassy Sándor angolnyelvű tanulmánya csak három évet ölel fel a XX. 
század magyar történetéből – de olyan három évet, amelyben Mohács óta 
sorsának legsúlyosabb fordulójához jutott el a nemzet. A kettős Monar-
chia felbomlásával megkezdődött a 900 éves magyar királyság haláltusája 
és véget ért egy hosszú korszak, amelyben a magyarság időről-időre szá-
mottevő erőként jelentkezett az európai történet kialakításában. 

A világháború utolsó napjaitól a magyar Nemzetgyűlésnek a Habs-
burg-ház detronizálását kimondó határozatáig három esztendő telt el, és e 
rövid idő alatt az ország ötször cserélt állam- illetve kormány formát! 
Joggal állapítja meg Szilassy, hogy hazánk a háború után az új politikai 
eszmék kísérleti földjévé vált és az ország drágán fizetett – emberéletben 
és anyagiakban – e kísérletekért. A korszak magyar története kaleido-
szkópként mutatja be a modern politikai és társadalmi fejlődés több állo-
mását. 

Magyarországon ezek az állomások szinte szédületes gyorsasággal kö-
vetik egymást. Szilassy könyvének első fejezete „A vég kezdete” (The 
Beginning of the End) címmel az első világháború előzményeivel foglal-
kozik röviden, majd átvezeti az olvasót a háború befejező szakaszához és 
az összeomláshoz. Elmondja, hogyan szakadtak el a nemzetiségek és 
egyesültek anyaországukkal, hogyan jöttek létre a környező utódállamok 
és milyen fordulatokon ment át Magyarország az 1918. október 3l-et kö-
vető hónapokban. Szilassy részletesen beszámol a Károlyi-kormány meg-
alakulásáról, Károly király visszavonulásáról és a királyság intézményé-
nek megszűnéséről, a népköztársaság kikiáltásáról, 1919 márciusában a 
tanácsköztársaság létrejöttéről, majd bukásáról, a népköztársaságnak a 
Peidl kormány által történt visszaállításáról, a Friedrich István-féle állam-
csínyről és a köztársaságnak a királysággal való felcseréléséről/ 

Habsburg József főherceg szerepéről, majd Horthy Miklós megjelené-
séről és kormányzóvá való megválasztásáról. A szerző részletesen taglalja 
a bel- és külpolitikai fejleményeket, a belső és külső erők szerepét az or-
szág sorsának alakulásában. 

                                                           
165 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 3. számában. 
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A könyv befejező részében a szerző ismerteti a trianoni békeszerző-
dést, Károly király kalandos hazatérési kísérleteit és a Habsburg-ház 
1921. november 5-én kimondott trónfosztását. Bethlen István kormányra 
kerülésével záródik a „forradalmi Magyarország” e nyugtalan három évé-
nek története. 

Szilassy könyve izgalmas regénynek beillő olvasmány, pedig szerzője 
csak az események szabatos, hiteles forrásokon alapuló leírására szorítko-
zik. A szerző Horthy hatalomrajutása után született, Magyarországon ak-
tív politikával nem foglalkozott, így – sok Nyugaton megjelent magyar 
történeti munka szerzőjével ellentétben – nem fűzik személyes élmények 
az általa leírt korszakhoz, nem érez sem haragot, sem rokonszenvet a kor 
fő szereplői iránt. ítéleteiben tartózkodó, tömören néhány tény elgondol-
koztató felsorolásával jellemez helyzeteket és személyeket. 

Szerinte Károlyi Mihály betartott még bizonyos régi szabályokat, így a 
Népköztársaság proklamálása előtt feloldást kért a királytól neki tett eskü-
je alól. Kun Béla, Friedrich és Horthy már nem sokat törődött az alkot-
mányos formákkal, amikor a hatalom megszerzéséről volt szó. Szilassy 
nem kételkedik Károlyi Mihály idealizmusában és jószándékában, de jog-
gal mutat rá a nagybirtokos grófból lett első magyar köztársasági elnök 
jellemének ellentmondásos vonásaira is. Károlyi önzetlenségét tanúsítja, 
hogy birtokainak egy részét szétosztja a szegényparasztok közt. Hibája 
viszont, hogy tapasztalt szakemberek helyett politikában járatlan újság-
írókat – köztük szélsőbaloldali elemeket – választ ki tanácsadóknak. 
Friedrich Istvánt elegendően jellemzi kacskaringós politikai pályafutása. 
Ez a gyáros a háború végén baloldali agitátorként izgatta a tömeget a 
Habsburg-ház ellen, majd a Károlyi-kormány helyettes hadügyminiszte-
reként demagóg szónoklataival tűnt fel, ami nem akadályozta meg abban, 
hogy 1919. augusztusában József főherceg nevében royalista puccsot 
szervezzen a Peidl-kormány ellen és pár héttel később – Horthy oldalára 
álljon. Horthyról azt írja Szilassy, hogy: „A cs. és kir. haditengerészet 
Almanachja” 1917-es kiadásában még a 24. helyen szerepel a hadiflotta 
46 kapitányának rangsorában. Egy évvel később Károly király az egész 
flotta főparancsnokává nevezte ki, a birodalom és a dinasztia szolgálatá-
ban szerzett érdemei elismeréséül. Horthy többször is meghatott hangú 
hűségnyilatkozatokat tett a Habsburg-ház és a király személye iránt, még 
a kormányzóvá való választása utáni első hónapokban is. Amikor azon-
ban Károly király – aki eleinte komolyan bízott Horthy hűségében – 
1921-ben két ízben is megpróbálta visszaszerezni a magyar koronát, a 
kormányzó végülis fegyveres erővel szállt szembe volt uralkodójával, és 
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kiszolgáltatta őt az Antantnak. Kétségtelen, hogy a külső nyomás és a 
belpolitikai helyzet közrehatott Horthy elhatározásában, de – Szilassy 
szerint – az is, hogy a kormányzó belekóstolt a hatalomba és nem volt 
kedve lemondani róla. 

Szilassy Sándor – aki Budapesten jogi, Amerikában történészi és 
könyvtárosi diplomát szerzett és jelenleg a Glassboro-i egyetem könyv-
árának igazgatója – amerikai levéltárokban található forrásokat is felhasz-
nált. Angolszász módra helyenként visszapergeti az események időrend-
jét, hogy megmagyarázza azok hátterét; ez a módszer ugyan plasztiku-
sabbá, elevenebbé teszi a leírást, de néhol a kronologikus áttekinthetőség 
rovására megy. 106 lábjegyzet utal a felhasznált nagyszámú forrásra; re-
méljük, hogy egy második kiadás Hetés Tibornak Stromfeld Aurélról 
Budapesten megjelent könyvét és Auer Pál „Fél évszázad” című emlék-
iratait is figyelembe fogja venni. A „Forradalmi Magyarország” azokhoz 
a Nyugaton megjelent magyar történelmi monográfiákhoz tartozik, ame-
lyek színvonaluknál és objektivitásuknál fogva megérdemlik a Közép-
Európa modem történetével foglalkozó szakemberek és az iránta érdeklő-
dő avatatlan olvasók figyelmét. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Mumm mezején166 

Sinka István: Szigetek könyve, Magvető, Budapest 1972, 403 lap 
 
Illyés Gyula egy alkalommal a népi írókról szólva és Erdélyi József élet-
pályáját említve „a parasztokat mindenütt fogadó klasszikus közröhej”-ről 
is beszélt. Abban jelentkezésük idején Erdélyin kívül másoknak is részük 
volt, és abból bizony a bikától megtiport bojtárgyereknek, Sinka István-
nak is bőven kijutott. Nem is csodálatos ez, hiszen az elé a szent ajtó elé 
akkor érkeztek, amikor senki se várt rájuk, s Ady is felírta már a Pantheon 
falára a követendő és félreérthető jelszót: Én nem leszek a szürkék hege-
dőse. Babits pedig meg is toldotta még a bonyolultság és a műveltség 
igényével az irodalmi szalonképesség fogalmát. Kioktató felhorkanása 
inkább Sinkának, Sértőnek szólt, mint a már általa is megbecsült Erdélyi-
nek: „Suhancok érkeznek egyenesen a faluról gyalog; s hetykén követe-
lik, hogy portékájukat megbámuljam. Melledre ütsz, s büszkén hivatko-
zol, hogy te vagy a nép gyermeke, a falu szíve, s talán még azt is hozzáte-
szed, mint különös rangot, hogy sejtelmed sincs a műveltségről. Nekem 
ez a rang kevéssé imponál, inkább bizonyos gyanút kelt: ha költő vagy, 
minden életre és lelki gazdagságra szomjas, hogyan van hát, hogy nem 
iparkodsz mohón felszívni a kultúrát, amelybe annyi élet és lelki gazdag-
ság ivódott bele és öröklődött rád?” Babits felhorkanásának ellenpólusán 
Petőfi és Arany a példaképek, de még Petőfi se nyugodhatott háborítatla-
nul a Pantheonban, neki is kijutott a „naiv”, a „korlátolt”, a „nyárspolgár”, 
a „nagyon is egyszerű” és „közérthető” jelző. 

És Sinka és társai nemcsak az irodalmi pápákkal találhatták magukat 
szemben jelentkezésük idején, de egy irodalmi közízléssel is, amelynek 
szélesebb rétege szórakoztató irodalomra vágyott, az igényesebb olvasók 
a nyugatosok csiszolt formaművészetéhez szoktak, s ha irodalmi tájakra 
voltak kíváncsiak, nem Kutyamagosra akartak kiruccanni trágyát szagol-
ni, hanem erősebben vonzódtak Dante poklának vagy Milton Paradicso-
mának egzotikusabb vidékeihez, ahová időközben igényes magyar kalau-
zolókra is támaszkodhattak. 

Sinka csikorgó „s” betűi eleinte engem is visszariasztottak verseinek 
olvasásától, s csak Erdélyi József csodálatos Rigó-verse csalogatott vissza 

                                                           
166 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 3. számában. 



 

697 

hozzá, és Sértő Kálmánnak egy megrendítő bökverse, amelyet azóta se 
tudok emlékezetemből kiszórni: 

 
Ha kérdezhetnéd paraszt az istent hogy suti fejeddel mit kell tenni 

fölálmosulna fülledt trónján és kibökné hogy szervezkedni. 
 
Lehet, hogy nem szóról szóra idézem, de bennem már így rögződtek 

meg a verssorok, s így vonták figyelmemet a népi irodalom felé. De ettől 
a vonzalomtól még nem szakadt ketté bennem a magyar költészet népiek-
re és nem-népiekre, hanem mindössze annyi történt, hogy a közös Pan-
theonba sok viaskodás után megengedtem, hogy ők is belopakodjanak. 
Sinka is így jutott be egy óvatlan pillanatban, az időpontra már nem em-
lékszem, s inkább Csipkerózsika álmát aludta ott, mintsem hangosan fi-
gyelmeztetett volna jelenlétére. Most azonban, amióta a Szigetek könyve, 
ez a posztumusz kötete kezembe került, nagy mesekováccsá nőtt a kis 
bojtárgyerek előttem. Elöljáróban a türelme rendít meg, amellyel két évti-
zednyi munkával haláláig ezen a feltámadásán munkálkodott. Hogy nem 
magától értetődő, de megharcolt türelem ez, annak költői vallomására a 
Negyedik könyvben akadtam. 

 
A béketűrés próbája nagy dolog,  
ha viselheti a béketűrő. 
Olyan, mint a virágok türelme, 
 
vagy mint a csillagok csendessége,  
olyan, mint a letűnő nap nyugalma nyáron,  
ha alámegy a tengerekbe, a fél világot emelve. 
 
Aki ember, viseli terhét 
a föld felett, úgy mintha 
búza volna vagy évelő virág: 
annak jó iskola 
az élet: a búza a minta, 
a csillagok, s a virágtól súlyos csendes ág. 
Mehet az havon, sáron: jön a holnap,  
s megvigasztalja, s nem pityereg a világon. 
Jó neki a keserű kenyér is, 
vagy a savanyú, mint a vadalma. 
Tudja, hogy bölcsőtől sírig tart  
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az út mindenkinek, akár jó a sorsa, akár balog. 
Jobb hát megszépítenie 
úgy ha: azt meséli a lelkinek, 
hogy nem csak a villámlás: a föld is ragyog. 

 
„A címben szereplő szigetek” – állapítja meg a kiadói ajánlás – „a 

nagy paraszti közösségből kiszorult kisparaszti egzisztenciák, egy-egy 
Isten háta mögött élő magányos embercsoport, akiket a költő vándorútja 
során felkeres, megismer, s együtt élve, szenvedve, sóvárogva, szeretve 
azonosul velük. Sinka István posztumusz remeke, a szegényparaszti élet 
szociográfikusan is pontos ábrázolása, ugyanakkor csupa líra alkotás, tel-
ve szomorú együttérzéssel, személyes hangokkal – önvallomás, társada-
lomrajz, a hajdani paraszti érzésvilág párját ritkító, szinte enciklopédikus 
költői feldolgozása.” A költő a Szigetek könyve cím alá magyarázatul 
csak annyit jegyez meg: szomorúságomnak szép beszélgetése Mumm me-
zején. Mély meggyőződésem azonban, hogy az az olvasó, akit nem riaszt 
vissza a 400 oldalas korszerűtlennek látszó lírai kompozíció, s az itt-ott 
felbukkanó ragrímek sutasága, amelyek azonban nem döccentik meg a 
beszélgetés szárnyalását, s végigélvezi mind az öt fejezetet, a Kis-bérlők 
földjét, a Zsellérek vidékét, az özvegyek házát, az Istenkeresők mezejét, s 
a Magányos szigetet, amely nem széle földnek, nem partja vizeknek, kí-
vül van mindegyiken – az a kiadói ajánlásnál sokkal többre talál, egy 
olyan költői birodalomra, amelynek dualizmusában oly közel hajol föld és 
ég, hogy szivárvány takarja a két lényeg mezsgyéjét, pogány 
pantheizmusba olvad a világ, hatalmas, hallgatózó füle nő benne a csend-
nek, megszépül, csillagfényben fürdik a por és a sár. Ebben a pantheista 
egységben növények és állatok lélegzenek, nőnek, terebélyesednek és 
hervadnak: 

 
A gyümölcs is, mikor bársony még a bolyha, 
s a favirág csészéjében ül, 
milyen semmi se, megeheti a bolha. 
De ha megnő: már külön élet,  
mézeknek ágya, miben  
a föld, az anyalélek  
lefekszik és 
a fa lelkivel együtt beleidvezül. 
Aztán elkezdődik a küzdelem,  
és mennyi veszedelem  
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múlik el, míg új fa lesz  
az almából, elrejtett lélek,  
ki dalolva virágzik a föld tenyeriben. 

 
És ott se szakad szét a szimbólumrendszernek ez a harmóniája, ahol 

látszólag transzcendentális mintákat követ a leírás: 
 

Tűnődj ember, van mért tűnődnöd:  
hogy talán mégis  
álom csak a világ. 
 
Ó van álom, és van valóság. 
Mind a kettő tükör. Egymásnak tükre. 
Mikor egyedül  
vagy, és pihen a forma,  
a sárból való test-jószág, 
a lélek azonnal álmodni repül:  
ragyogni akar, és csillagbokorba  
száll – Egyik éned megtelik égi hanggal,  
a másikat a föld foglalja le:  
és megütközik a kettő,  
s e kettő között te megütközöl magaddal. 

 
Mert ha már Sinka hatalmas lírai eposza belénk áramlott, rádöbbenünk, 

hogy égnek és léleknek is gyökerei vannak, sásból, lápból, zsombékból, 
sárból, földből virágoznak, s hogy az ég térképe se más, mint a föld vissz-
fénye. 

 
Valahonnan 
az ég végéből 
felhő úszott elő 
volt vagy ötven holdnyi. 
Merő képe 
egy kubikusnak, 
ki az égen 
indult el vándorolni: 
 
tolta a talyicskát:  
az ég belsejébe  
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akart behatolni. 
Még Buzgány is utánanézett,  
s bámulta a nagy égi-képet,  
ami éppen a napra lépett,  
és óriás lábnyoma 
 ráfeketéllett egész Szigetre. 
 
Ilyen az ég. S ha vannak is álmok,  
ezek is csak addig nyújtózkodhatnak,  
ameddig a valóság takarója ér. 
Milyen jó, hogy a puszták  
és pusztaságok  
ősemberei  
tanítottak meg  
arra, hogy embernek lenni  
nehéz: hazudnak az álmok  
és merengeni  
hiábavaló – 
Sár, sár, tövisek  
és árok! 
Azt még megengedi  
az élet, de 
utána ismét csak az jön:  
óriás pusztaságok 
 
Pétersziget  
sok kis kegyet  
adott nekem:  
almát,  
tejet, 
csuporka új bort, 
édes máiét 
és szalmát 
a fejem alá, 
s egy-egy csepp 
tiszta könnyet 
anyámért, 
rongyos ingemért, 
a változhatatlan árvaságért. 
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De a Szigetek könyve – s ez Sinka költői diadala – bár erről a puszta-
ságról szól, s szerzője utolérhetetlen hűséggel tapossa a sáros, poros vidé-
ket, az egyforma göröngyöket, s beletekint a göröngyök fölött született, 
göröngyarcú emberek szemébe, lelket lehel a kietlenségbe, teremtő végte-
lenné változtatja az egyhangúságot, a parazsakból sámánszemek villog-
nak, s az egyszerű kövek között Hadúr oltára után kutatunk. Itt még a 
gyász is őstörvényű, ősszertartású, elfér a csend szakajtója alatt, mert a 
halottat: „Nem az angyalok siratták, hanem az ős jajok: a nagy diófa zú-
gása sírt, esők hullása, a meg-meg koppanó ablakok: késő esti feketében 
beléptek az istállóba, s ott suttogtak az ősz zajok.” 

Sinka István könyve a huszadik századi magyar irodalom nagy alkotá-
sa. Az olvasó meghatva mond köszönetét érte a halott költőnek, aki: 
„mint a szomjas kotló, aki nem parancsra, de tátogó szájjal költi tojásait: 
én is, még akkor is, ha a szívem már kihagy, s ha tíz ujjam a papíron is 
botló: nem számítok érte semmi rangra, de a világnak mégis írom szép 
beszélgetésem Szigetről, mert a sírom közel van már, s eltűnök mint a 
szél, amely tovasuhog.” Meghatva mond köszönetét érte, és őszintén re-
méli, hogy a Szigetek könyve hamarosan kötelező olvasmánya lesz a ma-
gyar kisdiákoknak, élő természetrajzot olvashatnak belőle, felfedezetlen 
szigetre indulhatnak Robinsonként földrajzi expedíciók, s mézízű egysze-
rű szavakat taníthat a magyar óra. 

A kisbojtár immár nem tűnt el a széllel, ott él örökké a magyar Panthe-
onban. 
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SULYOK VINCE 
Egy figyelemreméltó világirodalmi kézikönyv167 

Moderne Weltliteratur. Die Gegenwartsliteraturen Europas und Amerikas. 
Hg von Gero von Wilpert und Ivar Ivask. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 
1972, XVI, 902 lap, 42.– DM 
 
Kézikönyvet általában nem szokott izgalmasnak nevezni az ember. Kézi-
könyvektől nem izgalmas olvasmányt várnak azok, akik utánuk nyúlnak, 
hanem korrekt és tárgyilagos adatokat, elegendő támpontul szolgáló fölvi-
lágosításokat, s azt, hogy könnyű legyen áttekintem és kezelni őket. – A 
stuttgarti Alfréd Kröner kiadó gondozásában megjelent Moderne 
Weltliteratur azonban, amellett, hogy a fönti szakkövetelményeknek is 
messzemenően megfelel, ráadásul izgalmasnak nevezhető még anyagában 
is. A könyv ugyanis az utóbbi negyedszázad, tehát a mi saját korunk, a 
ma élő, alakuló, bontakozó irodalmát tárgyalja, éspedig – miként ezt a 
bevezetője mondja – arról a Nullpunktról kiindulva, amelyet az 1945-ös 
évszám már önmagában véve is oly sokatmondóan jelképez, mind a poli-
tikai és gazdasági, mind pedig a szellemi életet illetőleg. A kiindulópont 
jogossága és helyessége önmagában véve vitathatatlan, hiszen 1945-tel 
valóban teljesen új fejezet kezdődött el az egész emberiség történetében, s 
ezen belül fokozott érvénnyel az európai népekében, az akkor előállott 
alapvetően új politikai konstelláció következtében. Az 1945-tel kezdődő 
fejlődési szakasz persze távolról sem tekinthető még lezártnak, s éppen 
ezért nem vonható meg a tényleges mérlege sem; a fejlődés bizonyos 
irányvonalai azonban többé-kevésbé kivehetőek már, nem utolsó sorban a 
kelet-nyugati polarizálódás tartósnak ígérkező mivolta. 

1945 természetszerűleg új korszak kezdőpontját jelenti az irodalomban 
is, s áll ez még azokra az országokra is, amelyek pedig leginkább meg-
őrizték a gazdasági és politikai élet kontinuitását. A folytonosság és foly-
tatólagosság tudata és ténye azonban sokkalta erősebben van jelen a szel-
lemi életben, mint a politikaiban. Az irodalomban nem, vagy csak nagyon 
is erőszakoltan lehet évszámokhoz és dátumokhoz fűzött választóvonala-
kat húzni, mivel a szellemi összefüggések más természetűek, mint a poli-
tikaiak; a szellemi élet, a maga belső, sajátos törvényeit követve, tovább 
növekszik és mintegy organikusan átnyúlik a mesterségesen s gyakorta 
nem is irodalmi szempontok figyelembevételével húzott választóvonala-

                                                           
167 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 3. számában. 
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kon. Hiszen az egyes alkotói műhelyekben is többé-kevésbé folyamatos 
marad a munka, vagyis arra épül tovább, amit a választóvonalat, 1945-öt, 
megelőző években-évtizedekben már létrehozott. Indulnak persze írói-
szellemi pályák egy bizonyos határvonalon is, indultak így 1945-tel is, 
ezeknek a súlya és rangja azonban csak hosszú évek múltával tudja a mér-
leg serpenyőjét középállásba hozni, vagy a maga javára billenteni. 

A tárgyalt kézikönyv nem mulasztja el, hogy előszavában és bevezető-
jében ezekről a kérdésekről is elmélkedjen, fontosabb azonban az, hogy 
gyakorlati következtetéseket is levon oly módon, hogy az egyes irodal-
makat bemutató fejezetekben az újabb fejlődést mindenkor igyekszik kel-
lőképpen beleágyazni a megelőző pár évtized szellemi folyamatába. A 
könyv elsődleges célja azonban a legfrissebb fejlődés kielemzése és föl-
vázolása, a legújabb törekvések (pl. az írók fokozódó társadalompolitikai 
irányú érdeklődése és elkötelezettsége, valamint az ebből adódó nemze-
déki ellentétek és politikai polarizálódás) regisztrálása, a nemzetközi ösz-
szefüggések állandó szem előtt tartása mellett. Minden kérdésben persze 
nem várhatunk mindannyiunkat kielégítő eredményt egy olyan kézi-
könyvtől, amely ennyire friss, folytonos mozgásban-változásban-
alakulásban lévő időszakot tárgyal, hiszen az irodalmi életben egyébként 
sem mindig könnyű azonnal, vagy akár belátható időn belül is fölismerni 
egy-egy irodalmi alkotás, irányzat és csoportosulás tényleges, esetleg kor-
szakos jelentőségét. Azonban, noha a „zeitliche Distanz” hiánya olykor 
erősen érezhető is helyenként a könyvben, a legtöbb fejezetben mégis 
örvendetes összhangban látszik állni a szándék és az eredmény, ami annál 
kellemesebben lep meg, mivel az egyes fejezetek írói nem ritkán száz és 
ezer kilométerekre laknak egymástól és a kézikönyv szerkesztőitől. A 
munkatársak névsorában egyébként egész sereg jónevű kutatót, egyetemi 
tanárt és előadót találunk, szakterületeik kiemelkedő ismerőit, ami már 
önmagában is megnyugtató biztosítékul szolgál a könyv minőségét illető-
en. 

Legyen szabad azonban néhány kritikai észrevételt is fűznöm a maga 
egészében és mivoltában egyébként igen értékes munkához. 

Kezdjük mindjárt a címmel, amely modern világirodalmat ígér, – hogy 
alcímében azonnal visszakozzon is, vizsgálódásainak hatókörét Európára 
és Amerikára korlátozva. Ezt annál inkább furcsának találom, mivel ép-
pen 1945-tel kezdődően tágult akkorát világlátásunk, hogy abba immár 
nemcsak a föld mind az öt kontinense fér bele (s szinte meghittebben, 
mint a száz évvel korábban élt emberbe a maga saját megyéje vagy or-
szágrésze), hanem lassanként naprendszerünk viszonylatai is. Mindebből 
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az egyébként eléggé konzervatívnak ismert Svéd Akadémia is levont már 
annyi tanulságot, hogy egyre-másra ítéli oda Nobel-díjait az európai és 
amerikai kontinensen kívül alkotó íróknak is, ezzel is segítve és fokozva 
bekapcsolódásukat a világirodalom vérkeringésébe. 

Az egyes nemzeti irodalmak ismertetésére fordított oldalszám általá-
ban kielégítőnek mondható, de néhány érthetetlen aránytalansággal is 
szembekerülünk. A legkirívóbb idevágó példának azt találtam, hogy az 
egész latinamerikai irodalmat, egy fejezetbe tömörítve, félszáz oldalon 
intézi el, vagyis akkora teret ád neki, mint az olasz irodalomnak, s mint-
egy a felét annak, mint amit a franciának, angolnak és amerikainak 
egyenként. 

Az előszót, bevezetőt, és névmutatót leszámítva 29 fejezetre tagolódik 
a könyv, s a fejezetcímek alapján az a benyomása támad az embernek, 
hogy az egyes fejezetek egy-egy nemzeti irodalmat mutatnak be. Akad 
azonban néhány elgondolkoztató furcsaság: hiába keressük például a tar-
talomjegyzékben a svájci, az osztrák, az ír, az albán, a belga vagy a 
faeröeri irodalom fejezetét; ezekről az irodalmakról, valamint több más 
kis irodalomról, mint pl. a baszk, breton, fríz és a ratoromán, vagy egyál-
talán nem kapunk fölvilágosítást a könyvben, vagy pedig valamelyik nagy 
nemzeti irodalmon belül kerülnek megemlítésre, az illető nagy irodalom 
részeként. A szerkesztők tehát egyszerűen nem létezőnek tekintik például 
az osztrák vagy a svájci irodalmat, mint osztrák illetve svájci irodalmat 
stb. Abból indulnak ki természetesen, hogy ezeknek az irodalmaknak a 
nyelve közös... Fölfogásukat lehet elfogadni is, meg elutasítani is, – a 
meglepő tulajdonképpen az, hogy a szerkesztők maguk is következetle-
nek: külön-külön fejezetben tárgyalják ugyanis a hasonlóan közös nyelvi 
bázissal rendelkező angol és amerikai irodalmakat, sőt ugyancsak saját 
fejezet jut a vegyesen angol-francia nyelvű kanadai irodalomnak. Ilykép-
pen eshet meg az, hogy az ír származású, írói pályáját angolul kezdő Sá-
muel Beckett, francia nyelvű irodalmi munkássága alapján, a francia iro-
dalomról szóló fejezetben kerül bemutatásra. A köztudatban egységesnek 
ismert spanyol irodalmat ugyanakkor két különböző fejezetre osztja: spa-
nyolra (ide azonban nem sorolja be a latinamerikai spanyol nyelvű iro-
dalmakat) és katalánra. Éppígy szentel külön-külön fejezeteket az orosz 
és az ukrán irodalomnak is, míg a csehszlovák irodalmat „belülről” osztja 
két részre: csehre és szlovákra, a jugoszlávot pedig négyre: szerbre, hor-
vátra, szlovénra és macedónra. Kuriózumként hat továbbá, hogy ugyan-
akkor, amikor a szerkesztők quasi nem létezőnek tekintik a belga vagy az 
osztrák irodalmat, külön fejezetet kap a könyvben a jiddis irodalom. De 
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még azt is megkérdőjelezném, hogy a német irodalom fejezetén belül 
kerül tárgyalásra a nyugatnémet, osztrák és svájci irodalom mellett a ke-
letnémet irodalom is, ez az utóbbi ugyanis mind tartalmát, mind formai 
törekvéseit, mind pedig elszigetelt helyzetét tekintve alapvetően különbö-
zik az egymástól egyébként szintén sokban különböző másik három né-
metnyelvű irodalomtól. – Ezek a problémák végeredményben mind abban 
gyökereznek, hogy a szerkesztők nem tisztázták a maguk számára, hogy 
mit értsenek nemzeti irodalmon. 

De ellenérzést keltett bennem az az elv is, amelynek alapján az egyes 
irodalmakat bemutató fejezetek szerzőit kijelölték. Nincs ugyan különö-
sebb okom kétségbevonni, hogy legtöbbjük valóban jó szakértője a rábí-
zott területnek. Ám az előszó szerint is kiket választottak ki előszeretet-
tel? „... vorzüglich solche unter ihnen, die durch ihre Tatigkeit in einem 
anderen Sprachraum zugleich die nötige Distanz vom nationalen 
Umraum und die Weite des Blickes für die internationalen 
Verflechtungen mitbrachten.” (Kiemelés tőlem, S. V.) A svéd irodalmat 
ilyen meggondolások alapján ismerteti a Yale egyetem egyik tanára, aki – 
neve alapján ítélve – származásilag sem svéd. írása arra enged következ-
tetni, hogy a „nötige Distanz vom nationalen Umraum” túlságosan is 
nagyra sikeredett esetében, amin a szerző, talán maga is sejtvén a dolgot, 
azzal igyekezett javítani, hogy cikkét agyonzsúfolta nevekkel. A distancia 
azonban jelentős maradt ennek ellenére is, ami (különös módon, hiszen 
fejezetében túlságosan is sok a név) abból is nyilvánvalóan kitűnik, hogy 
bő fölsorolásában hiába keressük a modern svéd irodalom két olyan kiug-
ró alakját, mint Johannes Edfeldt és Olof Lagercrantz. A finnországi svéd 
nyelvű irodalom listáján viszont nem észleljük senkinek a távollétét – 
ellenkezőleg: már-már az az érzésünk, hogy nem hiányozhatik arról senki, 
akinek valaha is megjelent nyomtatásban a neve ... 

A norvég fejezet a vitathatatlanul jobbak közé tartozik, ebben viszont 
még további értékes neveket is szívesen viszontláttam volna. Azt pedig, 
hogy Amulf Överland még puszta névmegemlítéssel sem szerepel, a dis-
tancia-módszer végérvényesen kimagyarázhatatlan csődjének kell tekin-
tenem. 

Teljes következetességgel természetesen ezzel a vezérelvvel kapcso-
latban sem találkozunk. Hogy csak néhány kirívó példát említsek: az iz-
landi irodalmat egy Reykjavikban élő izlandi ismerteti (Gunnar 
Gunnarsson viszont még így is említés nélkül marad!); a németalföldit 
egy amszterdami hollandus; a finnt egy Helsinkiben tevékenykedő finn 
magiszter; a franciát a párizsi Gaetan Picon. Bizonyos fokig jobban érvé-
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nyesül a distancia-elv a spanyol, katalán, latinamerikai, ukrán, csehszlo-
vák, jugoszláv, magyar, észt, lett, litván és újgörög irodalmak esetében, 
ahol a szerzők nevük alapján ítélve ugyan anyanyelvi kapcsolatban 
állanak az illető irodalmakkal, de azokat földrajzi értelemben mindeneset-
re kívülről, azaz külországokból szemlélik ... Az amerikai és a német iro-
dalmak esetében viszont éppen fordított a helyzet: an Ort und Stelle élő, 
de nevük alapján ítélve mindenképpen idegeneknek vélhető akadémiku-
sok: Ihab Hassan és Manfred Durzak írnak róluk. Az erőteljes szavakkal 
meghirdetett vezérelv tehát a maga következetességében és tisztaságában 
csupán a fejezetek egyharmadában érvényesül. Itt kívánom azt is megje-
gyezni, hogy a szerzők mindegyike nyugati, egy részük származásilag is, 
másrészük csupán jelenlegi lakóhelyük alapján. 

Mi, magyarok, szerencséseknek mondhatjuk magunkat a modern ma-
gyar irodalomról közölt fejezet alapján: írója ugyanis a Cambridgeben 
lengyel irodalmat előadó Gömöri György. (Az ő tollából származik 
egyébként a könyv lengyel fejezete is.) A rendelkezésére álló 19 oldalon 
ügyesen tömöríti mindazt, amit mai irodalmunkról elmondani érdemesnek 
tarthatunk, ámbár kissé ő is hajlamos arra, hogy nevekkel zsúfolja túl írá-
sát: összesen mintegy száz nevet említ – köztük óriási tollhibával vagy 
ízlésficammal Berkesi Andrást is! De mások mellett indokolatlannak ér-
ződik még Eörsi, Fodor, Gergely Sándor, Görgey Gábor, Passuth László, 
Remenyik Zsigmond, Török Sándor, Salamon Ernő jelenléte is, különös-
képpen, ha egyidejűleg hiába keressük Sinka, Erdélyi József, Áprily, 
Berda, Csanádi, Csorba, Jékely, Képes, Somlyó és Zelk nevét, hogy a Sík 
és Rónay nevével fémjelzett újkatolikus irodalomról ne is szóljunk. Igen 
helyesen megemlíti viszont Gömöri a legkiválóbb felvidéki, vajdasági és 
erdélyi magyar alkotókat is (fölsorolásában többek között szívesen láttam 
volna Koós Károly, Bartalis János és Szilágyi Domokos nevét is), s teszi 
ezt annál nagyobb joggal, mivel a magyarul író szlovák, román, jugoszláv 
állampolgárságú alkotókról úgysem esik szó ezen irodalmak keretében. A 
kötet szerkesztői maguk is elmulasztották egyébként az elvi állásfoglalást 
a versaillesi-trianoni béke, illetve a második világháborút követő terület-
rendezések következtében anyanemzetükről leszakított kisebbségek iro-
dalmát illetőleg. Az emigrációban élő alkotók javát – hallgatólagosan, de 
látszólag következetesen – általában az őket anyanyelviig megillető feje-
zetben említik, pl. Gombrowiczot és Miloszt a lengyel irodalomról szóló 
részben, Bunyint az orosz részben, stb. A magyar emigráció írói közül 
Faludy György, Határ Győző, Háy Gyula, Márai Sándor, Cs. Szabó Lász-
ló és Zilahy Lajos került megemlítésre, kissé talán túl óvatosan. 
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Kerényi Károly neve is előfordul a könyvben, futólagosán említve egy 
helyütt, de nem – ahogy pedig talán némi joggal várnánk! – a magyar 
vagy a német (svájci) fejezetben, hanem az – olaszban ... 

Summa summarum, a Moderne Weltliteratur nem mondható teljesen 
hibátlan műnek, akad azonban erénye is annyi, hogy a kézikönyvek műfa-
jában a számomra legrokonszenvesebbek közé soroljam. Szerencsés ará-
nyú elegyítése az irodalomtörténeti áttekintésnek és az irodalmi lexikon-
nak, s szinte nincsen oldala, melyen ne bukkannánk friss gondolatra, talá-
ló megfigyelésre. Kevés kivétellel ismeretlen előttem szerzőinek és szer-
kesztőinek életkora, az egész műből azonban olyan fiatalos dinamizmus 
árad, ami azt sejteti, hogy az utóbbi negyedszázad irodalmi fejlődése fö-
lött e kor saját fiai tartanak itt ítéletet, ami csak fokozza a könyvnek már 
tárgyából is fakadó izgalmasságát. 
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BORBÁNDI GYULA 
Magyarokról, angoloknak168 

Paul Ignotus: Hungary, Ernest Benn Ltd, London 1972, 333 lap 
 
Az ismert londoni könyvkiadó „The Nations of the Modern World Series” 
nevű sorozatában Ignotus Pál írta a Magyarországról szóló kötetet. A ki-
adó választása találónak mondható, hiszen Ignotus valóban alapos ismerő-
je a magyar viszonyoknak és mindenképpen illetékes arra, hogy egy ilyen 
színvonalas sorozatban közreműködjék. A több mint háromszáz oldalas 
mű nemcsak sokoldalú és részletes ismeretek foglalata, hanem tiszteletet 
parancsoló kutatói és írói munka eredménye is. Az olvasót lenyűgözi Ig-
notus hatalmas tudása, az újabbkori magyar társadalmi és művelődési 
fejlődésnek az ismerete, a kor fontosabb problémáiban való jártassága és 
sok közszereplővel való személyes kapcsolatából adódó otthonossága 
mind a politika, mind pedig az irodalom dolgaiban. Hogy a könyvet még-
sem tudtam azzal az érzéssel és meggyőződéssel letenni, hogy, íme, van 
egy Magyarországról készült mű, amelyet nyugodt lelkiismerettel adha-
tunk minden angolul tudó idegen kezébe, annak oka, hogy a szerző ebben 
a munkájában sem tudott szabadulni néhány régi előítéletétől. Hajdani 
rokon- és ellenszenvei tovább élnek benne és sokhelyütt árnyat vetnek a 
sok tudással és írásművészettel készült mű tárgyilagosságára. Ignotus Pál 
mélységes meggyőződéssel, tehetséggel, hallatlan szenvedéllyel és olykor 
a fanatikusok dühével képviselt egy irodalmi és politikai magatartást, ami 
mindenképpen tiszteletére és becsületére válik, de az ebből fakadó elfo-
gultságok és részrehajlások nem a legjobb tanácsadók, amikor kort, embe-
reket, helyzeteket, eseményeket kell külföldiek számára elemezni, mér-
legre tenni és megítélni. Erről azonban még lesz szó. 

Ami engem leginkább impresszionált, az az írás nyelvezete volt. Igno-
tus könyvét olvasva, az volt az érzésem, hogy nem magyar, hanem angol 
író szól hozzám. Nemcsak világosan, szabatosan, pontosan fogalmaz, 
hanem lefegyverző biztonsággal használja az angol politikai nyelv fordu-
latait, kifejezéseit és szavait. Még nem olvastam magyar szerzőtől olyan 
idegen nyelven írott könyvet, amely ennyire elfeledteti a szerző nemzeti 
és nyelvi hovatartozandóságát. Magyar szerzők idegen nyelveken megje-
lent műveiben gyakran találkozunk eredendően magyar gondolatmenettel, 
a dolgoknak magyar megközelítési módjaival és nyelvünk különféle sajá-

                                                           
168 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 3. számában. 
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tosságainak mesterséges átültetésével. A magyar majd mindenhol átüt az 
idegen szövegen és talán ez lehet egyik oka annak, hogy miért oly sikerte-
lenek magyar szerzők nem magyar nyelvű munkái. Ignotus könnyen, biz-
tosan, fölényesen bánik az angol nyelvvel és történelemről, politikáról, 
irodalomról, gazdaságról úgy ír, ahogyan angolok írnak. Azzal a fogalmi 
és szókészlettel, amellyel a szigetországban dolgoznak és nem azzal, ame-
lyet Magyarországról menekítettünk át nyugatra és amelytől oly nehezen 
tudunk szabadulni. Ez pedig a külföldiekkel való szóértés nagy akadálya. 
Azok a magyarok, akik az állandó meg nem értésre panaszkodnak, meg-
fontolhatnák, hátha bennük van a hiba, mert úgy adják elő mondanivaló-
jukat, ahogyan azt idegen nem vagy nehezen érti meg. Ignotus szerencsés 
kivétel. Úgy érzem, történészeink, közíróink, politikusaink tanulhatnának 
tőle, hogyan kell magyar témát angolul beszélők számára is érthetően és 
megérthetően előadni. Azt is a szerző különleges érdemei közé sorolnám, 
hogy magyar jelenségeket gyakran angol párhuzamokkal és hasonlatokkal 
tesz világosabbá és érthetőbbé. 

Ignotus az előszóban elmondja, hogy eredetileg – a sorozat jellegének 
megfelelően – a mai Magyarországról akart könyvet írni. Rá kellett azon-
ban hamarosan jönnie, hogy a mai magyar viszonyok nehezen érthetők 
meg az előzmények nélkül és az újabb fejlődés bemutatása a múlt tárgya-
lása nélkül lehetetlen. Éppen ezért az eredetileg a mai Magyarországról 
szóló tanulmány helyett a magyar történelmet összefoglaló munka lett, 
amelyben annál részletesebb és alaposabb az események előadása, mennél 
közelebb kerülünk a mai korhoz. A könyvnek körülbelül egy harmadát 
foglalja el a honfoglalástól az első világháború végéig terjedő történelem, 
a második harmadban tárgyalja Ignotus a két háború közötti eseményeket, 
a második világháborút, a koalíciós, majd 1956-ig terjedő sztálinista kor-
szakot, végül az utolsó harmadban ismerteti az 56-os forradalmat és az 
utána következő másfél évtizedet. 

Terjedelmes fejezet foglalkozik az 1848 és 1918 közötti korszakkal, 
bőven és részletesen ismertetve a régi Magyarország társadalmi és politi-
kai viszonyait. Nem kétséges, hogy az akkori politikai légkör sokkal ro-
konszenvesebb volt, mint a két háború közötti, mégis a magyar olvasó 
kissé túlzónak tartja azt az elnézést, amellyel a szerző a ferencjózsefi Ma-
gyarországot szemléli és azt a nosztalgiát, amely minden sorából sugár-
zik. A régi dzsentri világ megszépül Ignotus előadásában és míg a két 
háború közötti időszak vezető osztályainak minden bűne kellő bírálatban 
részesül, az első világháború előtti uralkodó rend szociális közönyének és 
elmaradottságának csupán gyenge megrovás jut. 
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Előkelő helyet kap a könyvben a zsidóság szerepe és jelentősége a ma-
gyar társadalmi, politikai, szellemi és gazdasági fejlődésben. Ignotus fel-
készülten, körültekintéssel, tárgyilagosan kezeli a kérdést. Méltatja azt a 
fontos szerepet, amelyet a zsidóság az ország gazdasági haladásában, az 
iparosításban, a városiasodásban, a művelődési és civilizációs gyarapo-
dásban játszott, de nem hallgatja el azokat a hibákat sem, amelyek nem 
kis mértékben táplálták az antiszemitizmust. Mégis az a benyomásom 
támadt, hogy Ignotus szemléletét és tollát amolyan „zsidó-komplexum” 
irányította. Ennek több jelét láttam. Egyik az, hogy a politikai, gazdasági 
és irodalmi közszereplőkről sohasem mulasztja el megemlíteni, hogy zsi-
dók voltak, ha történetesen azok voltak. Miért van erre szükség? Miért 
kell az antiszemitákat követni abban, hogy a származásra felhívjuk a fi-
gyelmet? Nem tudom, helyes-e az ilyen megkülönböztetés, függetlenül 
attól, hogy negatív vagy pozitív értelemben történik? Némi elfogultságot 
látok abban is, hogy néhol a „zsidó” mivolt majdnem egyenlő a „demok-
rata” és „liberális” szemlélettel, magatartással, holott itt két különböző 
dologról van szó. Ignotus igen helyesen megsemmisítő bírálatot mond a 
Horthy-rendszerről. Rámutat azokra az erőkre, amelyek ezt a rendszert 
életben tartották és működtették, elfelejtkezik azonban a zsidó nagy- és 
középpolgárság szerepéről, amely egészen addig, ameddig a zsidóüldözés 
el nem kezdődött, szervesen beleépült a két háború közötti uralmi rendbe 
és a nagy részben zsidó kézben lévő nagytőke, tehát a bankok, gyárak, 
kereskedelmi vállalatok szintén hozzájárultak annak az egészségtelen 
társadalmi rendszernek, az elnyomásnak, a szegénységnek a fenntartásá-
hoz, amelyet Ignotus méltán és igen meggyőzően pellengérez ki. Ragyogó 
érveléssel ostorozza a közállapotok elmaradottságát és a rendszer – de-
mokrata külsőségek ellenére is – antidemokratikus mivoltát, de ezért a 
munkást kizsákmányoló nagyiparos éppen olyan felelős volt, mint a pa-
rasztot megalázó nagybirtokos. Ignotus a szabad vállalkozás es verseny 
mellett igen sok és meggyőző adatot sorol fel, de elnézi azokat a karokat, 
amelyeket némely magyarországi képviselője okozott. A Horthy-rendszer 
– amelyről helyesen állapítja meg, hogy nem diktatórikus, hanem tekin-
télyuralmi jellegű volt – sokkal összetettebb és bonyolultabb hatalmi 
szerkezet, mint ahogyan Ignotus érzékelteti. 

Alapos és részletes a század irodalmi mozgalmainak bemutatása. Igno-
tus sokat időzik a Nyugat-nál, méltatja a polgári radikalizmus érdemeit, 
hosszan ismerteti azokat a törekvéseket, amelyeknek célja Magyarország-
nak a nyugati áramlatokkal való megismertetése volt. Ez a rész gazdag 
ismeretanyagra vall. Nem lehet viszont egyetérteni Károlyi Sándor inkvi-
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zítori hevű elítélésével és ugyanakkor az ifjabb Andrássy Gyula felma-
gasztalásával. A két férfiú között nemigen voltak alapvető szemléleti kü-
lönbségek, mégis Ignotus hajlandó az utóbbit megérteni és a haladó moz-
galmak partnerének elfogadni, de az előbbit megrögzött reakciósnak bé-
lyegzi, aki csak azért szervezett szövetkezeteket, hogy maradi beállított-
ságától sugallva harcoljon a szabad vállalkozás, a szabadkőművesség és a 
zsidóság ellen. Ignotus nem tart Károlyi Mihállyal, aki ugyan szemben 
állt nagybátyjával, de elismerte, hogy ő volt az, akitől Marxot kapta ol-
vasmányul. Nem nagyon meggyőző Ignotus magyarázata arra, hogy apja, 
az öreg Ignotus miért nem tartott a politikában Adyval és Jászival. Szerin-
te Ignotus egyetértett követeléseikkel, de nem látott reményt megvalósítá-
sukra, anélkül, hogy közös ügyet csináljon legalább néhány befolyásos 
mágnással, olyanokkal, mint amilyen például Andrássy Gyula volt. 

Vitathatónak tartom, hogy Ignotus a huszadik századi Magyarország 
legjelentősebb drámaírójának Molnár Ferencet nevezi. Zsolt Béláról pe-
dig csak a legnagyobb elismerés hangján ír, jóllehet ez a neves közíró és 
szerkesztő maradandót nemigen alkotott és inkább szenvedélyes elfogult-
ságaival, mint gondolkodásának mélységével vagy írói nagyságával tűnt 
ki. 

A polgári liberalizmus és az urbánus írói csoport tárgyalása sok helyet 
foglal el, ami érthető és indokolt, hiszen Ignotus ebben a körben mozgott, 
ezt ismerte a legjobban és közvetlen tapasztalata is itt volt a legtöbb. Ér-
dekesen, színesen írja le ennek a csoportnak a történetét és mutatja be 
legfontosabb szereplőit. Az „irodalmi baloldal” megjelölést erre használ-
ja, kizárva ebből az irodalmi baloldalból a népieket, akikről aztán kevés 
jót mond. A két háború közötti korszak közszellemét szerinte Szekfű 
Gyula és Szabó Dezső alakította. Mindkettőt erősen bírálja, különösen 
Szabó Dezsőt, akit rossz írónak, zavaros gondolkodónak, de nagy dema-
gógnak nevez. (Csak zárójelben: árulkodó jel, hogy a könyv bibliográfiá-
jába Szabó Dezsőről csak Nagy Péter könyvét vette fel, de hiányzik 
Gombos Gyuláé. Egy tárgyilagos szerző mind a kettőt megemlítette vol-
na.) Nem kevésbé elítélő Ignotus véleménye Németh Lászlóról. „Harma-
dik oldal” elméletét a fasizmussal és a nemzeti szocializmussal rokonítja, 
„minőség forradalmáról” meg azt írja, hogy a fasizmus magyarországi 
változata volt. Némi rosszindulatot érzek Ignotusnak abban a megjegyzé-
sében is, hogy a falukutatók elődeinek íve „Móricz Zsigmondtól és Nagy 
Lajostól Szabó Dezsőig és a Társadalomtudományi Társaság radikálisai-
tól a huszas évek ébredőiig” terjed. Ignotus tudtommal az első, aki az éb-
redőket a falukutatás előzményeihez sorolja. Nyilvánvaló az az igyekeze-
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te is, hogy a népi mozgalom tagjait politikában zavaros és ingatag embe-
reknek, hol kriptonáciknak, hol kriptokommunistáknak tüntesse fel. Nem 
tudom, miért, de talán azért, hogy angol olvasóit elriassza tőlük. (Illyés – 
írja – középiskolás korában kommunista volt, Matolcsy nyilas lett, Erdei 
kommunista, Féja a fasisztabarát kormány lapjának munkatársa, Kerék 
Mihály a nagybirtokosok szervezetének tisztviselője, Kovács Imre ugyan 
harcolt a nácik ellen, de konzervatív lap munkatársa volt és egyaránt ro-
konszenvezett a szovjettel és a nyugati demokráciákkal, Veres Péterért – 
aki egyeztette a dialektikus materializmust a „turáni” fajisággal – verse-
nyeztek a pro- és az anti-náci szervezetek, majd koalíciós partnere lett a 
kommunistáknak.) A Márciusi Frontról azt írja, hogy 1937-ben a Válasz 
néhány írója alapította – „mint később kiderült: kripto-kommunisták által 
vezetett” – egyetemi ifjakkal. Kár, hogy Ignotus nem nézett utána a Már-
ciusi Front történetének, mert akkor kiderült volna, hogy az alapításnál 
jelen volt budapesti egyetemi ifjaknak semmi közük sem volt a kommu-
nistákhoz és csak később, a Front debreceni csoportjában játszott szerepet 
néhány illegális kommunista. Az sem rokonszenves, hogy a kommunis-
tákkal való együttműködést a népiekkel kapcsolatban állandóan felhány-
torgatja, holott ő is együttműködött velük évekig, másfelől 1945-tel kap-
csolatban „népi” illúziókról beszél, ismét elmarasztaló értelemben, elhall-
gatva, hogy – mint személyes sorsa mutatja – némi illúziói neki is voltak. 

Ignotus érdeklődése elsősorban az értelmiségi és polgári mozgalmak, 
kezdeményezések, vállalkozások felé irányul. A munkások sorsának ala-
kulásáról keveset tudunk meg, még kevesebbet a parasztságról. Látszik, 
nem ismeri és nem is nagyon érdekli. Ám, ha röviden is, a két háború 
közötti agrárnyomorúságot megemlíti és a nagybirtokrendszer árnyoldala-
ira is rámutat. A földreform követeléséről szólva csak a szociáldemokra-
ták mezőgazdasági programját említi és hozzáfűzi, hogy a polgári liberá-
lisok és radikálisok (Rupert, Nagy Vince, Búza Barna, Vámbéry Rusztem, 
Zsolt Béla) ugyanúgy látták a kérdést, mint a szociáldemokraták. Ám 
egyetlen szó sincs Eckhardt Tibor, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Matolcsy 
Mátyás és Kerék Mihály földreformtervéről, amelyek a két háború között 
a legalaposabb és legrészletesebb javaslatokat tartalmazták az egészségte-
len birtokmegosztás megszüntetésére és kisparaszti birtokok létesítésére. 

Akad a könyvben néhány apróbb tévedés is, amelyet talán érdemes he-
lyesbíteni. A „kuruc” szóval kapcsolatban a szerző azt mondja, hogy ere-
dete visszanyúlik a Dózsa-felkelés idejére és a parasztkatonák által viselt 
keresztre (a latin: crux) utal. Az újabb kutatások megcáfolták ezt a feltéte-
lezést. „A magyar nyelv történeti és etimológiai szótára” is megállapítja, 
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hogy „szótörténeti és hangtani okokból elfogadhatatlan az a Bél Mátyás 
óta hagyományozódó feltevés, amely szerint a latin crux „kereszt” főnév-
re, illetőleg annak crucius vagy cruciatus „keresztes” származékára megy 
vissza és eredetileg Dózsa György kereszteseire vonatkozott. Az adatok 
ennek minden kétséget kizáróan ellentmondanak”. A kuruc szó ismeretlen 
eredetű. A háborús területgyarapodást tárgyalva azt írja Ignotus, hogy 
Erdély visszacsatolásával „az erdélyi magyarság túlnyomó többsége, vele 
együtt nagy tömegű román, ukrán, szlovák, német (szász) és jiddis” került 
Magyarországhoz. Nem tudok róla, hogy a jiddis szóval népet is, nemcsak 
nyelvet szokás megnevezni. Egyhelyütt azt írja, hogy „1947 elején új vá-
lasztásokat tartottak”. E választások augusztus végén voltak, tehát nem az 
év elején. Hegedűs András sem volt „szociológus” mielőtt miniszterelnök 
lett volna. Agrárszakértő volt; szociológussá csak a forradalom után, 
moszkvai tartózkodása alatt képezte át magát. 

Talán még néhány szót a legújabb fejlődést tárgyaló fejezetről. Ignotus 
találóan jellemzi a jelenlegi helyzetet, és ha némely megállapítása ellen-
vetésre ingerel is, nagyjában-egészében hű képet kapunk a mai állapotok-
ról. Különösen sikerült a gazdaságirányítási rendszer reformjának elem-
zése és bírálata. 
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BORBÁNDI GYULA 
Magyar remekművek külföldön169 

Gombos Gyula: Huszonegy év után, Aurora Kiskönyvek, München 1972, 
93 lap 
Hanák Tibor: A filozófus Lukács, Magyar Műhely, Párizs 1972,120 lap 
 
A magyar értekező próza az 1972-es évben két maradandó értékű művel 
gyarapodott. Az egyik Gombos Gyula Huszonegy év után című politika 
esszéje, a másik Hanák Tibor értekezése Lukács György bölcseleti mun-
kásságáról. A külföldi magyar szellem két olyan munkával gazdagította a 
politikai és filozófiai irodalmat, amely nemcsak a Magyarországon ki-
adott legjobb művekkel vetekszik, de arra is érdemes, hogy később, nem-
zedékek is tanuljanak és okuljanak belőle A mainál kedvezőbb kor törté-
nelmi és világpolitikai helyzetben Gombos Gyula könyvének megjelenése 
az egész magyar értelmiséget és minden gondolkodó főt megmozgató 
esemény lett volna, Hanák Tibor műve pedig a bölcseltet tanuló egyetemi 
hallgatók forgatnák és tudományos közlönyökben vitatnák. A magyar 
diaszpórának mindenképpen nagy dicsőségé hogy két ilyen munkával 
dicsekedhetik és olyan kitűnő gondolkodókat és tudósokat mondhat ma-
gáénak, mint Gombos Gyula és Hanák Tibor. Mind a két könyv megér-
demelné, hogy ne csak a külföldi magyarok olvassák, de jusson Budapest-
re és más magyar városokba is, hiszen értékes szellemi alkotások, de 
nagymértekben befolyásolhatnak egy egészségesebb és kiegyensúlyozot-
tabb nemzeti közgondolkodás kialakulását is. 

Gombos Gyula művének fő értéke abban van, hogy a magyar nép mai 
állapotáról, az ország helyzetéről és világpolitikai esélyeiről hű és meg-
győző képet fest. Gombos pontosan ismeri az elmúlt évtizedek történetét, 
a nemzetközi erők működésével, otthonos a politikai irodalomban és fö-
lényes biztonsággá igazodik el korunk útvesztőjében. Logikája kristály-
tiszta, érvei megtámadhatatlanok, az elemzés tudományos igényű. Művét 
csak Bibó István 1945 es 1948 között írott tanulmányaihoz tudom hason-
lítani, azzal a Gombos javára szóló különbséggel, hogy a szöveg irodalmi 
színvonala felülmúlja Bibó szövegeinek stiláris értékét. Gombos szemlé-
letében a gondolkodás könyörtelen realizmusában és a tudományos mód-
szerben mindenkeppen Bibó méltó társa. Nagy igénnyel és művészi ihlet-
tel megalkotott magyar prózája közvetlenül Kosztolányi, Illyés es Németh 

                                                           
169 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 4. számában. 
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László mellett jelöli ki a helyét. A politikai értekező prózát olyan magas-
latokba emeli, ahol régen nem volt. Szövegei tiszták, szabatosak, világo-
sak, a fogalmazás pontos és lebilincselő. A legbonyolultabb kérdések is 
nyomban megvilágosodnak Gombos előadása nyomán. A henyeségnek, 
tisztátlanságnak, homálynak, többértelműségnek és zavarosságnak sehol 
semmi nyoma. A stílus annyira tökéletes, hogy valóságos művészi élveze-
tet kelt és nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az érvelés magával 
ragadjon és a következtetés meggyőzzön minket. 

Pedig ahhoz, hogy Gombos érvelését és következtetéseit elfogadjuk, 
nincs szükség a stílus hajtó kerekére. Annyira magátólértetődő és kézen-
fekvő, amit a mai magyar helyzetről és a nemzetközi viszonyok nyújtotta 
lehetőségekről ír, hogy a szöveg különleges szépsége nélkül is megnyer-
hetné az olvasók egyetértését. Az egyenes és ezért könnyen követhető 
gondolatmenet, a tudományos vizsgálódási módszer és a szenvedélyektől 
mentes, példásan nyugodt előadás még akkor is fogva tartaná az olvasót, 
ha mindez nem történnék olyan szép magyar nyelven, amelyen napjaink-
ban magyar nyelvi környezetben is csak kevesen írnak. 

Az esszé megírására az indította Gombos Gyulát, hogy Húsz év után 
című könyve a vártnál nagyobb visszhangot keltett és a legkülönfélébb 
ellenvetéseket váltotta ki. Eredeti terve csupán az volt, hogy válaszol bírá-
lóinak és tisztázza a felvetődött problémákat. E válasz azután nagyobb 
terjedelmű művé nőtt, amelyben immár másodlagossá vált a kritikusok-
nak adott válasz, a munka gerincét egy alapos és részletes világpolitikai 
áttekintés alkotja. Ebben Gombos olyan fontos kérdésekről mond véle-
ményt, mint a külföldi magyarok körében észlelhető torz politikai szemlé-
let, a nemzetközi ellenőrzéssel tartott szabad választások követelése, az 
önrendelkezési jog, Oroszország és Kína viszonya, a Szovjetunió belső 
helyzete, a Magyarországgal szomszédos országokban élő magyarok 
ügye, a világpolitikában az elmúlt években bekövetkezett változások ér-
telme és végül a nyugat-európai egység megvalósulásának esélyei. 

Gombosnak tökéletesen igaza van, amikor emigráns politikusokat és 
közírókat abban marasztal el, hogy csak a világgal, tehát másokkal szem-
ben lépnek fel követelésekkel, önmagunkkal – tehát velünk magyarokkal 
– szemben viszont nincsenek igényeik. E szemlélet szerint a világ hall-
gasson meg minket, méltányolja követeléseink helyességét és szolgáltas-
son nekünk igazságot. Ugyanilyen egészségtelen az a gondolkodás is, 
amely másoknál és másutt végbemenő változásoktól várja a magyar prob-
lémák megoldását és a magyar sors javulását. Gombos kitűnő okfejtéssel 
mutatja ki e szemlélet és magatartás oktalanságát és eredménytelenségét. 
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És abban is igazat kell neki adnunk, hogy a magyar a tizenkilencedik szá-
zad eleje óta hajlik az önámításra, de ez „az elemi gondolkodást kiszorí-
tó” magatartássá csak hatvanhét után vált. „Amit az emigránsok politikán 
értenek – írja –, ritkán több, mint követelések öblös eregetése, mely a 
világtól egy külön nekünk szóló igazság érvényesítését várja el; vagy üres 
spekuláció, mely a nemzetközi politika mozzanatait önkényes értelmezés-
sel mindig úgy rakja ki – akár a kártyavető asszony kitanult keze a lapo-
kat –, hogy abból az áhított fordulat – az ország felszabadítása vagy fel-
szabadulása – legyen jövőként kiolvasható.” Ehhez én csak azt tenném 
hozzá, hogy ez a kitűnő, találó jellemzés nemcsak a kinti, de a hazai ma-
gyarok nagy többségére is áll. Az előbbiek esetében az illúziókat és az 
önámítást növeli a sokszor kínzó tehetetlenség, az utóbbiak esetében pe-
dig a kellő szabadság és cselekvési lehetőség hiánya. Elszomorító, hogy 
magyarországi magyarok olykor mily naiv elveket vallanak nemzetközi 
kérdésekben és mennyire nem látják lehetőségeiket, esélyeiket és felada-
taikat. Persze, még szomorúbb a hasonlóan gondolkodó emigránsok vi-
selkedése, miután ők – szemben a hazaiakkal – legalább tájékozódhatná-
nak, hiszen minden információhoz hozzájutnak, de nem teszik, mert lus-
ták, tohonyák, vagy félnek az igazsággal és a valósággal szembenézni. 
Akik pedig mégis tájékozódni próbálnák és ki is mondják, amit látnak, 
tapasztalnak, észlelnek, ugyanúgy járnak, mint Gombos Gyula, akit 
majdnemhogy árulással vádolták, mert megfigyeléseinek és vizsgálatai-
nak végeredménye nem egyezett némely emigráns körök álmaival, áb-
rándjaival, csalóka reményeivel. Talán nem hat szerénytelenségnek, ha 
saját esetemre emlékeztetek, arra, hogy 1956-ban az emigráns közéletből 
való kiközösítés és egzisztenciám elvesztésének veszélye fenyegetett, 
mert le mertem írni azt a nyugaton minden gondolkodó fő számára nyil-
vánvaló tényt, hogy egy esetleges magyarországi felkelés vagy zavargás 
nem számíthat nyugati politikai es katonai segítségre. Jóllehet az esemé-
nyek igazolták ezeket, a világpolitikai erőviszonyokból és hatalmi érde-
kekből reálisan levont következtetéseket, az ábrándos és délibábos politi-
ka magyar követői semmit sem tanultak, másfél évtizeddel később ismét 
értetlenség, merev elutasítás és rosszhiszemű gyanúsítás fogadta a mai 
helyzetnek Gombos által megrajzolt hű képét és a világpolitikai tényekből 
levont könyörtelenül józan következtetéseket. A magyar emigránsoknak 
egy – nem is kicsi, nem is halk, nem is szerény – része, úgy látszik, mere-
ven ragaszkodik az álmaihoz és az illúzióihoz, mitsem törődve azzal, 
hogy a történelem oly sokszor cáfolja meg merengő képzeletüket. 
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Van azután egy különös és úgy látszik kiirthatatlan felfogás, amely 

szerint az emigránsnak makacsul ki kell tartania a tagadás és önnön haj-
dani igazsága mellett, mégha közben a világ meg is változott és az elha-
gyott hazában a régiek helyébe új problémák léptek. Ez okozza, hogy 
emigráns politikusok és közírók olykor lemaradnak az események mögött, 
a hajdanvolt múlton rágódnak és hatalmi erőviszonyok és érdekek figye-
lembevétele nélkül politizálnak. Kibontakozási terveket gyártanak, termé-
szetesen azzal a követeléssel, hogy az irányukban barátságos idegen kor-
mányok ezeket valósítják meg. Gombos Gyula ragyogó érveléssel bizo-
nyítja be, milyen sebezhetők a különféle politikai konstrukció es követe-
lések, amelyekkel a magyarok is gyakran előhozakodnak es amelyek a 
legtöbb esetben semmilyen eredményhez nem vezetnek. Való igaz, 
mégha eléggé szomorú és lehangoló is, hogy például az önrendelkezés 
mindenkor az adott erőviszonyok függvénye és ennek következtében az 
erre irányuló magyar követelések is legfeljebb az emigránsok önmeg-
nyugtatását szolgálhatják, de komoly meghallgatásra sehol sem találnak. 
Abban is igazat kell adnunk Gombosnak, hogy a szovjet-ellentét nem 
vezet szükségszerűen – mint némelyek hiszik – a Szovjetunió európai 
hódításainak feladásához, inkább mai szövetségi rendszere további kiépí-
téséhez és belső fegyelmének megerősítéséhez. És végül rendkívül meg-
győző Gombosnak az a tétele, hogy Oroszországban a hatalom birtokosai 
megtanulták, hogyan lehet a fegyvereken ülni és ez a képessége a min-
denkori uralkodóknak – figyelembe véve a Gombos által érzékletesen 
jellemzett orosz népi sajátosságokat – könnyen megsemmisíthet minden 
belső ellenerőt és megakadályozhatja a birodalom bomlását. Nagyon 
meggondolandó tehát Oroszország összeomlására spekulálni és Magyar-
országra, illetve más kelet-közép-európai országokra vonatkozó reménye-
ket erre alapozni. 

A külföldön élő magyar politikusoknak és közíróknak tehát kétes érté-
kű politikai tervek kiagyalása helyett inkább Gombost kellene követniük, 
vagyis pontosan megnézni, mi történik a világban, kinek mi az érdeke, 
hogyan alakulnak a hatalmi erőviszonyok, egyszóval, melyek az általunk 
meg nem változtatható tények és hogyan helyezhetők el bennük a magyar 
nép érdekei. Főleg pedig azon kellene tűnődni – Magyarországon és az 
ország határain kívül élő magyarok körében – hogyan segíthetne a ma-
gyar önmagán. Nem megoldás a Szovjetuniótól vagy Amerikától várni a 
bajok orvoslását. Hiábavaló fáradozás a hatalmakat arról győzni meg, 
hogy nem ők, hanem a magyarok látják helyesen a világ alakulását és a 
tennivalók sorrendjét. Még kilátástalanabb azt várni tőlük, hogy ne a sa-
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ját, hanem a magyarok érdekeit tartsák szem előtt. Magyarok Magyaror-
szágon csak azzal segíthetnek, hogy gondosan elemzik a mindenkori 
helyzetet, alaposan mérlegelik a lehetőségeket és esélyeket, reálisan dön-
tik el a prioritásokat, vagyis azt, minek mi a sorrendje. Gombos Gyula 
könyve egy ilyen okos, higgadt, józan és mérlegelő politikára vezérlő 
kalauz. 

 
 * 

Hanák Tibor – ellentétben a legtöbb magyar filozófiai íróval – abban a 
rendkívül előnyös helyzetben van, hogy kutatói és írói munkáját semmi-
lyen felső sugallat vagy tilalom nem befolyásolja. Sajnos, Magyarorszá-
gon és a többi kommunista rendszerű országban – Jugoszlávia kivételével 
– lehetetlen Lukács Györgyről úgy írni, hogy a szerző bizonyos helyi ér-
dekekre és érzékenységekre ne legyen tekintettel. 1945 óta állandóan vál-
tozott Lukács hivatalos megítélése és így a vele foglalkozók véleménye 
is. Rákosi idejében Lukácsról írni egyet jelentett a Lukácsról kiadott párt-
határozatok és elemzések értelmezésével, kiegészítésével, az alapvető 
mondanivaló színezésével. Olyan mű nem jelenhetett meg, amely másnak 
mutatta a jeles marxista filozófust és esztétát, mint amilyennek a hivatalos 
iratokban – legtöbbször valóságos vagy vélt napi politikai érdekektől ve-
zettetve – az arra illetékes pártfunkcionáriusok megrajzolták. A legtöbb-
ször a lényeges vonásokat e folyton alakuló Lukács-képen nem is Buda-
pesten, hanem másutt rakták fel. Az 1949-es Lukács-vita, majd 1957-es 
inkvizítori hevű elítélése világosan jelezte, hogy a Lukács-kérdés elsősor-
ban pártügy és ebben senkinek sem lehet különvéleménye, legalábbis a 
nyilvánosság előtt. A helyzet némileg változott azóta, hogy egyfelől Luk-
ácsot visszavették a pártba, másfelől enyhült az ideológiai légkör Ma-
gyarországon. Az alapvető feltételek persze, változatlanok. Ma sem lehet-
ne Lukácsról dicsérően írni, ha Moszkvában történetesen nem kedvelik, 
vagy elmarasztalni, ha a politikai érdek felmagasztalását kívánja meg. 
Pillanatnyilag éppen az a helyzet, hogy a párt – amely az 1950-es évek 
végén revizionistának bélyegezte és még a hatvanas évek közepéig sem 
békült ki vele – a magáénak vallja és önmagát meg Lukács örökösének 
tekinti. Könnyen bekövetkezhetik, hogy Lukácsról nem lehet majd rosszat 
írni, miután halála után bevonult a moszkvai kommunizmus egyházatyái 
közé. Persze, könnyű őt kisajátítani, hiszen műveiben – akárcsak Leniné-
ben – majd minden kérdésről találni olyan idézeteket, amelyek a tetszés 
szerinti álláspontot támasztják alá. Hanák éppen legutolsó Lukács tanul-
mányában (Lukács György hite, Új Látóhatár 1973/3. szám) bizonyította 
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be, hogy Lukács mily hajlékony szellem volt és mily sokszor változtatta 
meg nézeteit, attól függően, hogy mit engedélyezett és mit tiltott a legfel-
ső hivatal. Magyarországon ma sem lehet egy írónak Lukáccsal kapcso-
latban csak kutatásai és vizsgálódásai eredményeire támaszkodni, hanem 
figyelembe kell vennie, hogy mit vár el tőle a párt. Nem kétséges, hogy a 
szellemi légkör es az önálló kutatások lehetőségei a múlthoz viszonyítva 
nagy mértékben javultak, ám arra még most sincs lehetőség, hogy valaki 
olyan Lukács portrét rajzoljon, amely a hivatalostól lényegesen eltér vagy 
Lukács életművének oly mozzanataira irányítsa a reflektorfényt, amelyet 
az ideológia fő őrei homályban akarnak tartani. 

Hanák Tibor – állampolgári körülményei és lakhelye következtében – 
olyannak mutathatta be Lukácsot, amilyennek megismerte. Nem kellett 
senkire sem hallgatnia, csak saját kutatói és írói lelkiismeretére. Könyve 
ezért a Lukácsról írt eddigi legmegbízhatóbb magyar tanulmány. Ezenkí-
vül az első olyan magyar munka, amely nem csupán az életmű vagy a 
bölcseleti rendszer valamely vetületére terjed ki, hanem áttekinti Lukacs 
egész munkásságát, különös tekintettel – mint a könyv címe is jelzi – filo-
zófiai tevékenységére. Hanák egyetemi évei óta, tehát immár több mint 
két évtizede foglalkozik Lukáccsal. A külföldön élő magyarok között ő 
Lukács legalaposabb ismerője; senki sem irt Lukácsról annyi résztanul-
mányt, mint Hanák. (Mészáros István és Krassó Miklós – a volt Lukács-
tanítványok – külföldi munkásságának a középpontjában nem a hajdani 
mester áll. Hanák viszont igazi Lukacs-szakértővé lett, aki Lukács nem-
magyar méltatóit és kritikusait – olykor nemzetközi hírű nevek viselőit – 
is felülmúlja, mert témakörébe a magyar vonatkozásokat is bevonhatja, 
amelyek pedig az idegenek figyelmét, tapasztalatom szerint, eléggé elke-
rülik.) 

Több mint száz lapos könyvében Hanák részletesen ismerteti Lukacs 
életútját, a Heidelbergben töltött diákéveket, tudományos munkásságának 
kezdeteit, első nagyobb munkáit, majd szakítását a polgári filozófiai 
áramlatokkal, csatlakozását a marxizmushoz, szerepét az 1919-es tanács-
köztársaságban, a szemléletében és szellemi elkötelezettségében végbe-
ment változást, nyugati és moszkvai emigrációjának megpróbáltatásait, 
állandó összeütközéseit szovjet párttisztviselőkkel és parthatározatokkal, 
majd gyakori visszavonulásait és önkritikáit, elméleteit a forradalomról, 
és a szocializmusba való átmenetről, az ún. demokratikus diktatúráról, 
Hegelről, a polgári filozófiáról és a marxista ideológia egyéb részletkér-
déseiről, végül 1945 utáni beilleszkedését a magyar szellemi és politikai 
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életbe, többszörös meghurcoltatását és végül életének viszonylagos nyu-
galomban, alkotómunkában eltöltött utolsó éveit. 

Hanák rendkívül alaposan ismeri Lukács életét és minden munkáját. 
Igen járatos a marxista elméletben és a polgári filozófiai irányzatokban, 
ismer valamennyi könyvet, tanulmányt és cikket, amelyet magyarul és a 
világnyelveken Lukácsról írtak. Nagy tudás, fölényes anyagismeret, vilá-
gos és szabatos előadás jellemzi a munkát. Hanák tiszta, érthető, minden 
homálytól mentes és a bonyolult dolgokat is érzékletesen kifejező stílusa 
élő cáfolata annak a sokszor és sokhelyütt észlelt hiedelemnek, hogy 
nincs magyar filozófiai nyelv és nehéz magyarul bölcseleti problémákat 
megmagyarázni. Hanák tanulmányai ennek ellenkezőjét bizonyítják. A 
legbonyolultabb elméleti kérdésekről is egyszerűen, világosan, minden 
sallang nélkül tud írni. Szövegeit élvezet olvasni, annak is, aki avatatlan a 
filozófiában. Éppen Hanák példája mutatja, hogy a marxista ideológusok 
es filozófusok – a Lukács-tanítványok is – nem szükségszerűen írnak 
nyakatekert nyelven. Kissé nagyobb műgonddal és igénnyel az ő szövege-
ik is lehetnének világosabbak és szebbek. Sajnos, Lukács György magyar 
stílusa is eléggé szürke volt, erősen látszott a német hatás és átütött a né-
met gondolkodás, magyar szövegei olykor német gondolatmenetek és 
kifejezések tükörképei voltak. Ezt vették át a tanítványok is. Hanák siker-
rel birkózik meg a bölcseleti nyelv nehézségeivel és nem elégszik meg 
azzal, hogy idegen kifejezéseket egyszerűen megmagyarítson, hanem 
mindig megkeresi a bölcseleti fogalom vagy meghatározás legmegfele-
lőbb, legpontosabb magyar változatát. 

Hanák Tibor nem marxista, tehát nézetei eltérnek Lukács felfogásától, 
de nem is anti-marxista abban az értelemben, hogy kétségbe vonja Lukács 
jelentőseget a marxista és az egyetemes filozófia történetében. Olyan 
nem-marxista szerzővel van tehát dolgunk, aki érti a lukácsi életművet, el 
tudja helyezni a nagy gondolkodók sorában és világosan látja, felmutatja, 
méltatja azokat az erényeket, amelyekkel ez az életmű joggal büszkélked-
het. Könyve is azt bizonyítja, hogy Hanák a magyar kommunista bölcse-
lőt és esztétát a marxizmus legjelentősebb képviselői közé sorolja – a mai 
marxizmus központjának nevezi –, aki nemcsak abban alkotott nagyot, 
amiben élete egész folyamán hitt és aminek egész munkásságát szentelte, 
hanem fontos helyet vívott ki magának az egyetemes bölcselettörténetben 
is. 

Kissé elgondolkoztató, hogy Lukács Györgyről a legalaposabb, legtár-
gyilagosabb és legátfogóbb magyar munka nem Magyarországon, hanem 
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külföldön jelent meg. Reméljük, hogy Hanák Tibor műve hasonló vállal-
kozásra serkenti a hazai Lukács-kutatókat. 

 
 



 

722 

MONOSZLÓY DEZSŐ 
Ragyog a nap170 

Déry Tibor: A napok hordaléka, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1972, 442 lap 
 
A napok hordaléka bölcs optimizmussal megírt könyv. Derűt és életerőt 
sugároz, annak ellenére, hogy nagyobbára az öregedésről, a technika 
romboló és elidegenítő hatásáról, az emberi természet kiszámíthatatlansá-
gáról, vagyis pontosan arról szól, ami körülvesz minket. A falak tehát 
ijesztőek – ezt Déry nélkül is tudjuk – mégis Déry iróniájának és öniróni-
ájának a segítségével és művészetével a sokféle kényszerűség és félelem 
között egy-egy pillanatra lakhatóvá válik ez a környezet. Déry nem va-
rázsszavakkal, helyes életlátással siet a segítségünkre. A rövid írásoknak 
nincs központi vezérfonaluk és nem is lehet. Napjában az embernek min-
denféle eszébe jut: olvasmányok, találkozások, látványok reflexiói, eny-
nyiből áll a napok hordaléka. Mégis néhány gondolatkör akaratlanul is 
hangsúlyosabb szerepet kap, mint a többi. Déry visszatérő aggodalmai 
közé sorolható például, s tegyük hozzá, joggal, a technika eluralkodásától 
való félelem. A haladás veszélyei nem kisebbek, mint a hátramaradásé. 
De mit lehet tenni ellenük? Sámuel Butler angol filozófus már száz évvel 
ezelőtt azt ajánlja, hogy el kell pusztítani a gépeket. Déry az 
antimasiniszták pártján áll, de ugyanakkor azt is tudja, hogy a történelem 
menetirányán nem lehet változtatni. Hol a megoldás? Az író erre nem 
pontos feleletek gyártásával válaszol, hanem azzal, hogy időben felteszi a 
megoldásra váró kérdéseket, vagy ahogy Déry teszi, gyanúperrel él, idé-
zem: „Hogy a gép, ha a fejlődés egész folyamatát nézzük ma vagy ma 
még végeredményben több kárt okoz az emberben, mint amennyi segítsé-
get nyújt neki. Szerény közvetítőnek ajánlkozott a fárasztó világ és a fá-
radékony ember között, s vérszemet kapva ma mar mindjobban kiszorítja, 
elleplezi, meghamisítja a valóságot, az autó a természetet, az újság a mű-
veltséget, a rádió, a televízió a művet, a futószalag a munkát. Hovatovább 
már nem a való világgal közösködünk, hanem egy gépek teremtette lát-
szatvilággal.” Déry Tibor nem a megválaszolhatatlanhoz ülő feleleteken 
töri a fejét, hanem sokkal inkább azon, hogy nyugtalanságunkat kérdé-
sekké fogalmazza. Az sem meglepő, hogy ezeknek a kérdéseknek szkep-
tikus éle éppen a tudományokkal szemben villan. A jólét és a civilizáció 

                                                           
170 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 4. számában. 
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ugyanannyi háborús okot szolgáltat, mint a nyomor és a barbárság – írta a 
század elején Anatole Francé a Pingvinek szigetében. Déry Tibor idevágó 
kérdésfelvetésének egyik sora így hangzik: „Vajon a tudomány azon való 
igyekezetében, hogy segítsen az emberen, nem veti-e el a sulykot? Átte-
kinti-e azt, amit összességében teremt, s meg van-e győződve arról, hogy 
az hasznos? Egyezteti-e a sok százra, talán ezerre rúgó tudományágakat, s 
milyen közös nevezőn? Lelkesedésében nem szalad-e túl az emberhez 
méltó feladatokon, s túlbuzgóságában nem fordítja-e visszájára, ami jót 
teremtett? Ura marad-e kutatásainak, vagy szolgájuk lesz? S végül meg-
fogalmazta-e egyáltalán a célt, amely felé igyekszik. A technika azzal 
kezdte, hogy megsegítette az embert a létért való keserves küzdelemben. 
Ma már a tudomány és technika korában ott tartunk, hogy helyettesíteni 
igyekszik. Felmértük-e ennek a helycserének beláthatatlan élettani, lélek-
tani hatását?” A kérdező érzékenységét akkor értékelhetjük igazán, ha azt 
is tudatosítjuk, hogy Déry az universum baloldaláról teszi fel a kérdése-
ket, ahol ma még a techetronikus korszak bekövetkezése inkább futuroló-
gia, mint nyugaton. 

A napok hordalékának az öregség a második központi gondolatköre. 
Az idős író mellől egyre több barát távozik, s a tükörkép is egyre idege-
nebbé válik, amely szembenéz. E riasztó jelek ideges, rémült pátoszt is 
sugallhatnának, Déry írásait azonban ebben is a felmérés nyugalma és a 
szerkesztés derűje jellemzi. Úgyis mondhatnám, hogy A napok hordalé-
kában a halálnak is van megnyugtató egyensúlya. „Szűkül a kör, amely-
ben az öregember él” – írja Déry. – „Mondhatni úgyis, hogy satnyulnak 

csápjai, melyekkel kíváncsisága körbetapogatja a világot. Ám szűk körön 
belül a kis dolgok megnőnek számára, mondhatni, úgyis, hogy felpüffed-
nek: liliputi harc folyik itt egy Gulliver világban. Kívülről nézve e harci 
szakaszt nevezik – méltán – a kicsinyesség korszakának. Az arányok elto-
lódtak: egy virág nyílása örökkévalóság. Egy naplemente világvége. Egy 
köpet a küszöb előtt: tenger. S még a szomszéd kertjével is törődjék az 
öregember?, esetleg bámulja és dicsérje?, amikor a magáén sem győz 
ámuldozni? A kis kerti kaputól a hátsó nagy kapuig: Tamerlannak sem 
volt ekkora birodalma, annyi gondja vele. Az öregember élete zsúfig tele 
elvégzendő s alig elvégezhető feladatokkal.” Nincs ebben a leírásban 
semmi személyes szipogás. Az író kívülről képes megfigyelni önmagát, 
anélkül, hogy az egyénnek szóló szánalmát hozzáragasztaná. És még ab-
ban sem tetszeleg, hogy csupán neki adatott meg az alkotás erejével és 
kedvével fölékerekedni az élet és a halál tényén. Egymásután villant fel 
találkozásokat, olyan öregekkel, akikben mintha még időtlenebbé mosó-
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dott volna a születés és elmúlás története. Vedres bácsi például 78 éves, 
de a felesége még nálánál is hat-hét évvel idősebb. Az író találkozik ezzel 
az öreg Vedressel és megszólítja: - Hallom, hogy szegény Vedres néni 
meghalt. - Meghalt? - mondta - Mikor? - Hogyhogy mikor? A kórházban. 
– No, nekem nem is szóltak – mondta Vedres bácsi rosszallón. – Az hogy 
lehet? – Hát majd eztán szólnak – mondta Vedres bácsi -, ha meghalt, hát 
meghalt. - De Vedres néni nem halt meg, a szomszéd rosszul tudta, vagy 
Déry rosszul értette, hamarosan haza is jött a kórházból, s folytatta a 
munkát, ahol abbahagyta. A történetből már csak az hiányzik, hogy ma is 
élnek, ha meg nem haltak. De Déry ezt már nem teszi hozzá, mert nem 
mesét ír, hanem valóságot. Az olvasó mégis úgy éli át ezt a valóságot, 
hogy nem ér rá a szomorúságai után nyúlni. 

A harmadik, legfontosabb gondolatkör az alkotás gondjaival foglalko-
zik. Részint az alkotás technikájával, részint a művészi munka etikájával. 
Mindkettőből hosszasan lehetne idézni. Helyszűkében be kell érjem egy 
rövid részlet ismertetésével. Ebben Déryt egy nap látványára fölépíthető 
novella váza foglalkoztatja, amelyhez egyelőre még hiányzik a történet, 
felteszi magának a kérdést, minek is a történet? A további gondolatmene-
tet érdemes szóról-szóra idézni, mert egy alkotói módszer vallomása: 
„Igaz, hogy nem szívesen érném be a táj puszta leírásával. Más, ha költő 
volnék. De a költői sűrítésnek a próza technológiájában a történet az 
egyenértékű analógiája. Amit a vers egyszemélyben mond el, azt a próza 
több személyre kénytelen felosztani. Több személyre, s a köztük óhatatla-
nul is kialakuló kapcsolatokra. Bármilyen lassú menetű is ez, s akár egy 
helyben is állhat, de a többszemély képlettől nem bír elszakadni, még 
akkor sem, ha egyetlen személynek, egyetlen helyre rögzített, egyetlen 
percet mondja el: ha ez a perc nem mutat be valamilyen viszonylatokat és 
összefüggéseket – akár áttételesen is –, más személyekkel, akik a jelenben 
vagy a múltban vagy csak eztán, a jövőben körülveszik a főszereplőt, ak-
kor ez területen kívülivé válik, s összeesik mint egy üres zsák.” 

A napok hordalékának egyik rövid írása így fejeződik be: „Süt a nap, 
hálistennek, egész nap sütött.” Az olvasó, aki Déry Tibor új kötetét végig-
lapozgatja, úgy érzi, hogy borús és fenyegető világunk égboltján, ha elta-
karva is, ragyog a nap változatlanul. 
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DÉNES TIBOR 

A lírikus kritikus171 

Illés Endre: írók, színészek, dilettánsok, Magvető, Budapest 1968, 732 lap 
 
Most fedeztem csak fel magamnak Illés Endrét, a kritikust, az esszéírót. 
Jobb későn, mint soha. Mégis, miért ily későn e reveláció? Megmondom, 
nem titok. Nem törmelék torzókban – vagyis lapok cikkeiben – szeretem 
látni és meglátni az írót, hanem egy-egy lezárt egységben. Könyvének 
értéksúlya szerint teszem tehát mérlegemre. Újság- és folyóiratközlemény 
hat, valameddig újság és folyamat. Azután temető, bibliográfus keselyűk 
esetleges prédájára. Ami szól – ha szól – a kortársakhoz, a közel-távoli 
utókorhoz, az a könyv. Illés Endrének pedig, míg Hunniában róttam nap-
jaim, könyve összesen három jelent meg: két novelláskötet s egy vígjáték 
szövege. Egyiket sem olvastam, a darabot sem láttám. Könyvetlen bör-
tönéveim mulasztását kellett behoznom. Nem Illés Endrével kezdtem, 
nem is vele végeztem a roppant feladatot. Csak belekóstoltam. Egy cik-
kébe, melyet Babits emlékének szentelt. S melyben arról számolt be, mi-
féle játékkal mulasztotta idejét, a dunai hajó fedélzetén Esztergomba me-
net a haldokló költőhöz, Illyés Gyula társaságában. A francia irodalom-
mal játszottak. Ilyenformán: Könnyű kérdés: Ki az utolsó Giraudoux-
regény hősnője? Ravaszabb kérdés: Hányán írták a Róka regényét? Még 
ravaszabb kérdés: Mi Proust Charlus bárójának igazi neve? összecsaptam 
a füzetet; nekem ennyi elég volt. Ha játszott is Illés és Illyés ezen az ag-
gasztó órán, ildomtalannak éreztem akkor a részletes leírást. Ildomtalan-
nak Babits emlékével szemben és sznobosan tudálékosnak az olvasó irá-
nyában. Még valamely személyes kapcsolat sem csábíthatott az Illés-
műben való elmélyedésre. Semmiféle kapcsolatom nem volt az íróval, az 
emberrel. Ha emlékezetem nem csal, egyetlen egyszer váltottunk néhány 
szót. Öt percnél kevesebb ideig tartott. Hely, idő, körülmény, Illés maga-
tartása mégis megragadt bennem. Annyira jellemzőnek találtam íróra, 
emberre. Jellemzőnek találom ma is, hogy átrágtam magam több mint 
hétszáz lapos kritika- s esszégyűjteményén (írók, színészek, dilettánsok), 
mely enemű írásainak foglalata s melynek időtálló darabjait átemelte két 
előző kötetéből (Krétarajzok, 1957; Gellérthegyi éjszakák, 1965). 

Valamilyen előlegdologban kellett a Révai-kiadóhoz mennem. Dél-
után, késő ősz, vagy már tél, mindenesetre lámpagyújtásos óra. Zsebem-

                                                           
171 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 4. számában. 
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ben papír, pecsétes-aláírásos. A pénzek őrzője mégis okoskodott. Szerinte 
egy szignó hiányzott, „Illés úré”, aki ott lektor volt, vagy igazgatóféle. 
Nem tudom, nem is érdekes. Egy irodán kellett átesetlenkednem; gépel-
tek, számoltak, könyveltek a helyiségben. Ott „trónolt” a titkárnő is. Mö-
götte nyitott ajtó, Illésé. Nem állt fel a titkárnő, hogy bejelentsen, még 
csak meg sem fordult. Ott, háttal az ajtónak, rakosgatta iratait, emelte 
valamicskét a hangját. Nihil obstat, beléphettem. Majdnem sötét volt a 
szoba, egyetlen asztali lámpa síri világa rajzolta meg úgy-ahogy a köré-
ben lévő férfifejet. A magas-redős homlokot, papos szempárt, a hosszú 
orrot, melynek végét erőteljes vonás szelte két részre. Vonás, mely a ka-
rakterológusok szerint alig rejthető szenzualitást, nehezen visszatartott 
szenvedélyeket jelez. Mit törődtem én akkor ezzel? Semmit. Azon tűnőd-
tem inkább a gyér fényforrás felé lépkedve, miért hagyja nyitva irodaajta-
ját az a férfi, kinek parafálása nélkül nem lehet előleg? A pénztáros okve-
tetlenkedése ellenére, mégsem lenne „nagyhatalom” a kiadóvállalatnál? 
Beosztottjaival kívánná éreztetni szüntelen rajtuk tartott, szigorún őrző 
szemét? Avagy – s erre gondolok ma, hogy megkésve megismertem az 
írót – valamilyen gyötrő aggodalomból, hogy valahogy ki ne szakadjon a 
Révai-mikrokozmosz s – ha tetszik – az élet nagyvilágának áramköréből? 
Hogy valamiképp meg ne feledkezzenek róla! Akinek igenis köze van az 
élethez, az irodalomhoz, annak igazi nagyságaihoz! 

Nem panaszkodhat Illés; alig leplezett szenvedélye az érvényesülésért 
(vedd e szót primitív értelemben) kielégülhetett az elmúlt tizenöt év so-
rán. Új, újabb kötetek, drámák, a Szépirodalmi Könyvkiadó irodalmi ve-
zetője, Kossuth-díj es főképp az, hogy számolnak személyével a fórumon, 
méltatják a nyilvános vitára, felveszik, legalábbis egyesek, az általa oda-
dobott kesztyűt, röviden, ha nem is ő a mindenható vezére a honi magyar 
irodalmi életnek, mindenesetre egyik fontos korifeusa. E rang jelvényét, a 
triumfatori marsallbotot, ha későn ragadhatta is kezébe, most annál kemé-
nyebb marokkal tartja. Sújt vele, vagy vezényel, ahogy az általa megítélt 
szükség, mulasztáson-hibán rajtacsípett író igényli. Innen, hogy Illésnek 
nem egy ellenese van, kik nem annyira a művet bírálják, mint inkább az 
embert, a magatartást. Pózolónak tartják és sznobnak. Alaptalanul-e? 
Ezeket az elleneseket még a mindenben-mindenkiben csak jót kereső, 
emberi gyarlóságokat törik-szakad igazolni igyekvő Gyergyai Albert sem 
tudta elhallgattatni. Aligha csitíthatja a „lázadókat” az ilyenfajta finom 
analízis, egyben kegyes szentencia: „Mivel orvosnövendékként kezdte - 
írja Illésről Gyergyai - írói eszközei és módszerei, a sebészkés, a röntgen-
felvétel, a mikroszkóp, a boncolás feltétlenül és kizárólag a klinikák és 
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műtőasztalok légköréből származhatnak, hogy mivel egyike legművel-
tebb, irodalomban, tudományban, zenében és képzőművészetben legjárta-
sabb alkotóinknak, aki sokat is utazott kedve szerint és gyümölcsözőn, s 
útjai s olvasmányai eredményei olvasóival is megosztja, a sietős, bár bi-
zonnyal jóhiszemű kritika hajlandó bizonyos sznobsággal, sőt tudálékos-
sággal is meggyanúsítani ” (A Nyugat árnyékában, 1968, 259 1.) Újra 
felteszem a kérdést: igazán alaptalan lenne-e a gyanúsítás? Illésnek a Lá-
togatóban című antológiában (1968) tett nyilatkozata aligha alkalmas a 
kívülálló szkepszisének eloszlatására. De maga a kötet sem, melynek al-
címe: Kortárs magyar írók Vallomásai s melyben a toll mai honi jelesei 
felelgetnek itt-ott bőadag nagyképűséggel a nekik feltett, nemegyszer 
ízetlen-színtelen kérdésekre. Fura-bura kötet; csak olyan országban állha-
tott össze, melyben az író kénytelen hivatása gyakorlásának önigazolását 
keresni s ahol a „szocialista építést” alázattal kiszolgáló versfaragó is al-
kotó. Nos, az egyik kérdés melyre Illésnek e vallomásantológiában vála-
szolnia kell, így hangzik:  „Írásaival kapcsolatban gyakran emlegetnek 
bizonyos közhelyeket: visszafojtottság, elegancia, hűvösség. Mi erről a 
véleménye?” – nem ismétlem a véleményt. Felesleges. Jellemzőbbnek 
találom Illésre, az emberre néhány igéjének, apodiktikus kijelentésének 
felsorakoztatását. Íme: 

„Meg kellett gyűlölnöm a hazugságot.” „Émelyedtem, borzadoztam 
minden hazugságtól.” „Már fiatalon ez az indulat, ez a mondanivaló haj-
tott.” „Engem mindig a forrásvidék érdekelt. A hazugság forrásvidéke.” 
„Telhetetlen vagyok, ha emberekre figyelhetek.” „Én egyszerre legalább 
tíz-húsz novellán, négy-öt színdarabon dolgozom.” „A novelláim, a drá-
máim egy-egy dossziéban érlelődnek.” „Mint író: diagnózisok megírására 
vállalkoztam.” „Sikerült elérnem, hogy a mondataim, az írásaim nem há-
jasodnak el.” „Irtózom a szépnek nevezett mondatoktól.” „A legegysze-
rűbb eszközökkel keresem a valóság, a jelenségek, az emberek megköze-
lítésének módját.” „Kalapáló szívvel szoktam írni.” „Olyanokban csalód-
tam, akikben bíztam.” „Nem utánozni kell. Tanulni.” Folytathatnám a 
szemelgetést; gondolom, elég ebből ennyi. 

Nem ismételhetjük elégszer Arany-Vojtina tanitását: Költő hazudj, de 
rajt' ne csípjenek. Hazudik-e Illés, az író, a kritikus (ez utóbbi ma vizsgá-
latom tárgya), éspedig úgy, hogy tetten is érik? Az ellenkezőjét érzem és 
kritikáinak előttem lévő sommája érzésemet látszik igazolni. Mivel, ha 
nagyképűsködik is hébe-hóba, mindig hisz abban, amit kijelent és leír. 
Márpedig, ha hisz hazugságában az író, hite igazsággá varázsolja még az 
önámítást is. Az ő igazságává. Semmi kétség, a lírikus sajátja ez. A költő 
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és a lírikus hajlandóságú prózaíró (a kettő – szerintem – egyremegy) for-
málja, gyúrja ennen képe mására az anyagot, mely a valóság szemlélete 
után benne megmarad. Mennyi van e képben a „valóság igazságából? 
Néha édeskevés, néha meg semmi. Mégis igaz a kép; munkálója igazsá-
gának bélyegét hordja magán. A kritikában, mint műfajban, persze veszé-
lyes e lírikus játék: valamely művet s annak létrehozóját kell értékelni, ha 
szubjektíven is, emberi korlátozottságaink szabályai szerint annyira-
mennyire objektíven. Érvényesülhet-e ilyenformán e kényes műfajban a 
bíráló lírizmusa? Nos, Illés kritikusi gyakorlata rácáfol a kételyre. Ha jól 
meggondolom, az övé először nyelvünkön. Éppen ezért érdemli meg fi-
gyelmünket munkásságának e része. 

Vizsgálódásomat rövid műfaji elemzéssel kell indítanom arról: mi a 
kritika. Könnyebb végén fogom elsőbb az ostort: mi nem kritika? Például 
nem kritika, hanem ismertetés (vagyis igazából nem irodalom) a pársoros, 
egy-vagy többlapos „tájékoztató” valamely művészi produkcióról, könyv-
ről, művészről-íróról. S a nyelvöltögető polemizálás sem kritika. A szó – 
kritika – jelöli a műfaj lényegét: krinein – ítélkezni – mondták a görögök, 
éspedig valamely kriterion szerint. Tehát bizonyos értékelv alapján, mely 
megengedi, hogy az igazat megkülönböztessük a hamistól, tisztázván a 
fogalmakat, melyeket mű és mester sugalmazott, erről-arról nagyjából 
teljes és – érzésünk-ítéletünk szerint – helyes képet formáljunk. A kép 
kerete, vagyis a forma, a stílus, amelyben s ahogyan ítéletünket tálaljuk? 
Kommentár, szkolion, esszé, margóra írt jegyzetelés, vagy a műtől s alko-
tójától kapott élményeink-benyomásaink idézése? Egyremegy; a kritika – 
gondolom – talán az egyetlen irodalmi műfaj, melyre nem áll a tomista 
tétel: forma dat esse rei. A kommentátor éppúgy ítélkezik magyarázat 
címén, mint az esszéíró, ki magát szerényen „kísérletezőnek” nevezi. Így 
van ez Illés Endre esetében is; bírál, ha Lövik Károly melodramatikus 
portréját vázolja fel, ha Stendhal pályáját ismerteti elég terjedelmesen és 
bírál még Rómeó és Júlia erkélyjelenetene szkolionjában is. Gyergyai 
szerint „novellisztikusan” végzi a műveletet. Szerintem lírikus módjára, 
éspedig ő először irodalmunkban. Ragaszkodom tételemhez. Bizonyítok. 

Igenis, Illés e nemben az első és egyetlen. Egyelőre legalábbis. Nem 
beszélek a levegőbe. Tanulmányoztam elég alaposan, Császár Elemér (Az 
irodalmi kritika, 1923) és mások jóvoltából, a magyar kritika történetét. 
Hiába kezdte Gyulai Pál lírikus költőként s nem „tette le a lantot” meg 
legádázabb kritikusi hadjáratai közepette sem. Többet mondok: még a 
panaszkodó kisgyermek, a Hajnali részegség költője sem volt lírikus, 
midőn bíráló tollat forgatta. Az előbbi egyéni véleményét mondta el a 



 

729 

célbavett munkáról, az utóbbi ugyancsak egyéni impresszióit. De sem ez, 
sem az nem beszélt önmagáról a terítékére került könyv s szerző ürügyén. 
Márpedig a ritka kivételeket nem számítva, Illés ezt teszi. Tulajdonkép-
pen előnyére az anyagnak, mivel valameddig önmagáról nyilatkozik, éb-
ren tartja az olvasó figyelmét. Térjen ám olykor – ismétlem: elég ritkán – 
általános jellegű, elvi síkra, menten lankad az érdeklődés. Mivel az effajta 
sorok grosso modo érdektelenek. Vérszegény sejtelemek a nagyonis 
élettelteljes írások szervezetében. Éppen mert lépten-nyomon a lírikus 
nyilatkozik meg. Gyergyait az elbeszélő – novellisztikus – alaphang té-
veszthette meg. Az indítás, mely pár sorral alább hirtelen lírába csap át; 
Figyeljük csak, mint indítja Halász Gáborról, a „kristályszoba lakójáról 
készült portréját: „Csak mosolyogva tudok visszaemlékezni arra az estére, 
amikor megismerkedtünk.” Következik az alig egylapos leírás, melynek 
záróakkordja: „Ezt az estét csak azért mondtam el, mert magam akkor 
láttam őt először. Mindketten huszonöt évesek lehettünk.” Gyulaiban, a 
regényíró Ambrus Zoltánban, Péterfyben, Kosztolányiban s – last but not 
least – Babitsban, kritikusi minőségükben, soha nem találkozik ilyenféle 
lírikus rezonancia: én emlékszem, én ismertem meg, én, én ... A különb-
séget, mely elhatároló, az individualista – ha tetszik: szubjektív – kritiku-
sok és Illés, a lírikus kritikus műgyakorlata közt, a következő formulácska 
érzékelteti: 1. Gyulai például ezt mondja: az én véleményem Jókairól; és 
Kosztolányi: az impresszió, melyet Bunin olvasásakor kaptam; 2. Illés 
pedig: a tárgyak-emberek viszonya hozzám. Példatáram tételem bizonyí-
tására szinte kimeríthetetlen. A tárgyak viszonya hozzá? Elég erre a Mol-
nár Ferenccel fintorogva foglalkozó fejezetből két mondatot idéznem: 
„Elolvastam a Pál utcai fiúkat, de tisztázni akartam érzéseimet s utána 
tovább olvastam mindazt, ami a szomszédságában született... Megnéztem 
és meghallgattam a felújított Liliomot Milyen kiábrándító volt ez az este 
az egykor diadalmas és ünnepelt színdarabbal.” – Én olvastam, én néz-
tem-hallgattam meg, engem ábrándított ki. Még szembetűnőbb e lírizmus 
az írók hozzá való emberi viszonyának érzékeltetésében. Majdnem azt 
merném mondani, rokonszenvek és ellenérzések, esetleg hideg közönyök, 
egyszóval ilyen-olyan érzelmek vezetik Illést nemcsak az író, de a mű 
megítélésében is. Ezt az ösztönösséget Babitsot illető két parányi kérdése 
leplezi le gyilkos-élesen. Szienában gondol az „elbocsátott vad”-ra (miért 
volt az Babits, erre a lírikus kritikus adhatna csupán feleletet). A „dióhéj-
kicsi” város groteszk-fenséges dómjának tövében kérdi magától: A költő 
szava ért-e hozzá, vagy az élete? Akart-e hozzá érni? – Akart, világos, s 
Babits az életével, emberi mivoltával ért Illéshez. Mint ért hozzá ugyan-
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így Szerb Antal műve, mert az író olyan szépén s méla iróniával mosoly-
gott rá. S miért Hevesi András, miért Örley István, meg a többi? Ha ro-
konszenves az ember – mert az egyik a megértő kollégát becsüli Illésben, 
a másik a bölcsen irányító szerkesztőt  – lendül tüstént az érzelmi mérleg 
karja s emelkedik ennek-annak írói-művi értéke. Még árulkodóbb egy 
másik kérdés: „Mitől válik egy fiatal kritikus igazán kritikussá?” A válasz 
nyilvánvaló: „Nem az adott sebektől. Inkább a visszavágásoktól. Amikor 
előbb-utóbb maga is megsérül.” Vagyis, miként mondták valaha Buda-
pesten: Úgy kezdődött, hogy visszaütött. A kritikust, bármely más típust, 
edzi a megtámadott vissza-ütése. De nem Illést; ő nemcsak megsérül, de 
meg is sértődik. Emlékezetes a személyeskedés határait súroló csatározá-
sa Czine Mihállyal a Móricz Zsigmond-levelezéssel kapcsolatban. De 
egyenlőtlen birkózása Karinthy Frigyessel is felejthetetlen. Miért-miért 
nem, biztosan nem szándékkal, Cocteau is lelki tyúkszemére lép Milly-la 
Forét-ban. Illés rögtön élesíti sértődöttsége szablyáját. Oldalvágása hasítja 
a bőrt, hogy szemünk-lábunk elé bukjon a „galambősz ifjú” költő mezte-
len kinja-vergődése. Egyetlen vad-kegyetlen mondattal. Nem ajánlatos 
ujjat húzni a lírikus kritikussal, akinél akkor kezdődik a harc, ha a másik 
vissza merészelt ütni. 

S a régiek, akikkel kronológiai-topográfiai okokból Illés nem kerülhe-
tett testközelségbe? Hát igen, velük is valamely lírai – érzelmi – motívum 
következtében foglalkozik. Maupassant-nal, aki szinten novellákat írt s e 
műfajban remekelt. Kémény Zsigmonddal annak végre előkerült naplója 
ügyén, melynek néhány kitételével szellemi rokonságot érez, és így to-
vább. S a Stendhal-fordítás elé szánt, majdnem százlapos bevezetőt is 
mintha csak a végső konklúzióért írta volna Illés: Járt ő is 
Civitavechiában és hazugságon érte tetten a Pármai kolostor mesterét. 
Nem lángoló mészkőpokol a város, melyben fuldokolni kényszerül a ha-
landó. Bűbájos város ez, zöldszín és tág a Tirrén-tenger, szabadon léleg-
zik itt az utas a szelíd gesztenyés alatt. Hazudott Stendhal. De Illés nagy-
lelkűn felmenti ama szenvedés miatt, melyet a dilettánsoknak kell elvisel-
niük. Nem a nemlétező mészkőpokoltól fulladozott Stendhal, hanem ma-
gánya nyűgétől. 

A lírikus kritikus  – aki szinte ürügyet sem keresve, mindegyre vissza-
tér életpályája két sarkalatos állomására: 1. szerkesztője volt a Budapest 
Hírlap irodalmi mellékletének: 2. orvosnak készült, utolsó szigorlatai hiá-
nyoznak. Nem lustaságból mulasztotta el a vizsgákat. Nem akart orvos 
lenni: a gyógyítás nem érdekelte, annál inkább a diagnózis. Valahogy így 
van Illés, a bíráló is. Akar-e „gyógyítani” az irodalmi életben? Nem tu-
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dom, s talán nem is hiszem. Diagnózisokat szerkeszt, érzelmei, lírai han-
gulatai szerint. Iskolát nyit-e a magyar kritikában ez a gyakorlat? Ez sem 
valószínű; nem lenne szerencsés e „kanyarvétel”. Viszont a jelenség, még 
ha taszít is inkább, mint vonz, feltétlenül érdekes. Érdemes arra, hogy 
nyomon kövessük a lírikus kritikus további útját. 
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HANÁK TIBOR 
A második világ172 

Monoszlóy Dezső: Aranymecset (versek), Aurora könyvek, München 
1973, 96 lap 
 
A kulturális fejlődésnek van egy olyan sajátossága, melyet főképp az író 
és művész a lehetőségek szűkülésének érez. Amit és ahogyan létrehoztak, 
elmondtak, lefestettek az előttünk járók, az már nem lehetséges számunk-
ra, nem bennünket fejez ki, az nem mi vagyunk. Nekünk újat kell talál-
nunk, másként kell szólnunk, egyszerűen azért, mert mások vagyunk, 
mint az elődök és az utódok. Az új keresése tehát nem feltétlenül valami 
akarnok különcködés, hanem önmagunk megtalálásának, kifejezésének 
fárasztó kísérlete. Az önmagunkkal való azonosulás kényszerét az él-
mény- és érzelem-skálák, eszköz- és képkészletek végessége következté-
ben ugyanis nehéz kielégíteni történelmi visszakanyarodások, 
stílusfelelevenítések nélkül, nehéz a magunk újdonságát mások régi kel-
lékei – szavai, ábrái, hangszerei – igénybevétele nélkül kifejezni. Ily mó-
don az elsődlegesség akarását szüntelenül a másodlagossá válás, a máso-
lás veszélye kíséri. S mit tegyen az a kor, mely úgy érzi, hogy elveszett az 
egy,  hogy mindenből sok van, halmaz, tömeg? Nincs a szónak, élmény-
nek, ismeretnek, tapasztalatnak egyedi értéke; szériában gyártják, milliós 
példányszámban és házi készülékeken át terjesztik az igazságot, a meg-
élések módozatait. Közhellyé vált az élet, közhellyé vált az ember. 

Jó annak, aki tud hallgatni. írónak, költőnek azonban át kell rágnia 
magát a banalitások kásahegyén, hogy megpróbáljon eljutni az érvényes 
szavakhoz, a vállalható mondatokhoz, a magáénak érzett filozófiához, 
végeredményben az egyediséget, a saját létet biztosító identitáshoz. 
Monoszlóy Dezső költészete benne áll ebben a küzdelmes folyamatban, 
melyet azonban eleve sikertelennek tekint, ő nem hisz az érvényes sza-
vak, mondatok, érzések, hangulatok megtalálásának esélyében. Háttérben 
ágáló központi élményé, hogy elcsépelt életünk pelyvájától nem tudunk 
szabadulni. Verseit az elértéktelenedés tudata diktálja, az önelvesztés tág-
ra nyitott lehetősége kíséri. 

1967-ben, válogatott verseinek kísérőszövegében a „líra inflációjáról” 
tesz említést, melynek áradatában szerinte az sem sokat segít, ha „a saját 
életünk kiteregetésére vállalkozunk”, hiszen „sokszor megírt sémákba 

                                                           
172 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 4. számában. 
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ütközünk”. Minek bocsátkoznék hát ismétlésekbe? – kérdi. Pompa című 
verse is erről szól: „a Fekete Hattyúk Kalifája / miután elért tárgyait hiába 
cicomázta / kócként szúrták szemét a közhelyek”. 

Monoszlóy lírája antilíra, menekülés a lírától, poézistől és minden ed-
digitől, melyet Szodomának érez, de ellenállhatatlan erővel hat rá a hátra-
fordulás kényszere, hiszen a bűn a múltunk, amelyből élünk és vagyunk. 
A bűnből kitörni nem lehet, és nincs védett sziget sem vagy elefántcsont-
torony, hol a költő belterjes nyugalomban alkothat. Fonák világunktól 
nincs szabadulás, az émelygést visszük magunkkal. A költészet témája ez 
a körbefutásnak bizonyuló menekvés, szerveink kábultsága. Csak a káp-
rázat teremt második világot, aranymecsetet, mely talán nincs is, tálán 
csak kép, furcsa tükrözés – a tengerben? Ábrándban? 

talán nincs is mecset 
mesélte aztán egy ismeretlen 
ebbe belenyugodtak mások is 
mert féltek a mecsettől hogy olyan különös 
(Aranymecset II.) 
Az aranymecset azonban a kép jobb sarkában állt  
esetleg bal felén csúcsával kissé az éghez tapadt  
ettől olykor tengerré vált az ég 
(Aranymecset I.) 

 
Fő súllyal a század közepére vetett életek gyakori sajátsága, hogy a 

hányattatásokban elvész az érzékek és ismeretek hitele, már-már nem 
tudjuk a különbséget a torz kép és a torz való között. Monoszlóy Dezső 
éveit is összerázták az események. 

Nyugaton megjelent első kötete, a most kiadott Aranymecset három 
versciklusból áll. A legterjedelmesebb a címadó „Aranymecset” a könyv 
kétharmadát foglalja el. A középső rész a „Bécsi elégiák”, a befejezés a 
„Lódalok” hét verse. Mindegyiken végigvonuló felismerés, mindhárom 
ciklus közös, bár helyenként csak félig artikulált mondanivalója, hogy 
valami nincs rendjén, sarkaiból kifordult a világunk, csupa ficam és hib-
bantság az élet. Az egyes ciklusok ezt különbözőképp érzékeltetik: az 
átfogónak és mérvadónak tekinthető első ciklus a közvetlenségtől irtózva, 
a „Bécsi elégiák” helyenként kozmikussá szélesített szubjektivitással, a 
„Lódalok” pedig az áttételesség szabadságát élvezve. A hagyományos 
értelemben felfogott líraiság nyomaival vagy csak riadt vergődésével csu-
pán a „Bécsi elégiák”-ban találkozunk. Itt megvallja magányát a költő, 
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első személyben beszél fáradt napjairól, a tétova mozdulatokról és a ko-
nok zárakról, melyek nem nyílnak fel neki, az idegennek: 

 
egyedül maradni nem szabad  
tornyok kapuk segítsetek 
lefüggönyzött kávéházak hasában tótágast álló széksorok  
kinyílni nem tudó ablakok szórjatok fényt  
meggörnyedt árnyamra mert kibírhatatlan az árvaság  
reménytelenségbe ránt e hajnalig tartó séta” 
(Wien, Wien, nur du allein) 

 
A többi ciklus verseiből a szemérem és az igényesség kitörli az Ént. 

Ezért mondtuk a bevezetőben, hogy ez a líra menekül a lírától, elcsépelt-
nek érzi a szavakat és életünket, önfeladás ez, elszemélytelenedés, költé-
szet alanyiság nélkül. Átadja a szót másoknak: lovaknak, liliomnak, sün-
nek, szultánnak, nagyvezírnek, háremhölgynek, padisahnak. A sok arc és 
képzelt helyzet közé keveredik a költő, álruhákat váltva rejti önmagát, 
hogy meg ne lássák benne a szokásost, a köznapit, azt, ki olyan, mint egy 
ember. Nem egy alakja és képe Babits Mihály Gólyakalifájának problé-
májára emlékeztet. Csakhogy Monoszlóy versei nem az elcserélődés fo-
lyamatát írják le, hanem abban a régióban mozognak, melyben az elcseré-
lődés, az önelvesztés megtörtént. A költővel nem találkozunk, ő csak ve-
tít, mesél, tanít: idegen emberekről, idegen érzésekről, távoli tornyokról, 
visszásságokról, melyekhez talán nincs is közünk. 

A költőnek megannyi helyettese van. Nem azonos velük. Akikről szó 
esik, rajta kívül vannak és ezért nincs ok az elfogult szelídségre, kímélet-
re; megengedhető a tárgyilagosság és a részvétlen ítélkezés. Csak az igaz-
ság és pontosság számít! Ezért csattan az aforizma Ali hátán, effendik 
arcán, az aranymecset körül sereglő tarka népen: a másikon. 

Magunkkal szemben megértők és érzelgősek vagyunk. Épp ezt a rész-
rehajló készséget tagadja meg leghatározottabban Monoszloy Dezső köte-
tének túlnyomó részében. Száműzi a közvetlenséget. Tartózkodik a direkt 
kifejezésektől. Nem akarja fölfedni arcát, mutogatni szívét, lehántani bő-
rét. Ezért óvatos az elbeszélő jellegű verseknél is, hiszen nemcsak az ön-
kifejezéssel vallunk magunkról, hanem az elbeszélés módja, rajzunk ce-
ruzavonala is rólunk árulkodik. A gyöngéden hajló szó, a halványan hú-
zott kontúr érzelmek hordozója: ennek nincs helye a ficamok világát, a 
„csúnyák nászát” leíró verses kortanban! Monoszlóy lírája allergia. Szinte 
állandóan irtózik valamitől. Lelki táptalaja az idioszinkrázia, a mindenre 
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érzékenység, a mindentől undorodás, fájás. Végzetes, hogy ehhez rend-
szerint jó szem, kifinomult hallás, megfigyelőképesség, éber idegrendszer 
társul, nem pedig vakság és ólmos tompaság, mely kirekeszti, de leg-
alábbis kiszűri az utálatos külvilágot. A csalhatatlan látás és érzékenység 
eredménye sok csípős éle, szellemesen pattanó mondás, bizarr tanulság. A 
versek egy része csúfondáros példabeszéd, művészi sűrítéssel előadott 
tanmese vagy csak egyetlen fintor, paradox fogalmazás, mint pl. a Siva-
tag, A köszörűs, Feltaláló vagy a Hűség című négysoros : 

 
Annyira szerette Ahmedet Leilla 
hogy később 
sokat kellett törnie a fejét 
mikor is felejtette el 

 
Házi műfaja a groteszk. Ez felel meg az összekuszálódott emberi élet-

nek, üres korunknak, a költő igényes intellektualizmusának. Legtöbb 
alakja buta az értelmes életre vagy talán az egész lét ostoba, abszurd és 
undok. Még az önmagáról viszonylag közvetlenül beszélő elégiák is tar-
talmaznak valamit a fekete humorból, a tükörben nézett nyelvöltögetés-
ből. Saját életét is groteszknek látja ezer szófoszlány, félbetört reklám, 
vásári tarkaság, „név-szám és útjelző táblák között”, hol állandó az üzem-
zavar es a felfoghatatlan történés: „Az idő egyenetlen soraiba gabalyod-
tam” – írja. 

Mivel a világot groteszknek és csúfnak látja, ezt helyenként erre al-
kalmas szavakkal érzékelteti. Hogy tudjuk, mitől akar szabadulni, le kell 
írnia Szodomát. S vajon a fertőt, éveink hömpölygő mocsokját vissza 
lehet-e adni finomkodó poézissal, a durvaságot durvaság, a közhelyet 
közhelyek nélkül? A költészet témája nem a szépség, hanem maga az élet, 
mely ferde és zavaros. Legfeljebb a róla alkotott kép lehet lényegkieme-
lően hiteles, a vélemény találó. Monoszlóy inkább erre a visszaadásra, az 
ismeretek közlésére és a szemléltetésre törekszik különböző eszközökkel. 

Ha kellő odaadással követjük Monoszlóy Dezső sorait, észrevesszük, 
hogy ennek a költészetnek van még egy alapvetően fontos sajátossága, 
melyet eddig épp csak érintettünk. A költészethez való viszonyulás mód-
jára gondolunk. Ebben van valami totális jelleg, teljesség-igény, abszolút-
ság. Ez összefügg azzal, amit líraellenességéről, a szubjektivitás vissza-
szorításáról, a személytelenségről mondtunk. Az önfeladás következmé-
nyeképp ui. a versek témasíkja átbillen a közvetlen érzelmi horizontból az 
én-mögötti rétegbe, a külsőként jelentkező, de mégis a belsőről valló és 
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belőle táplálkozó régióba. Néha ez tárgyiasságnak, ábrázoló leírásnak 
játszik (Piac), rendszerint azonban képzelt tárgyiassággal, képzelt ala-
kokkal, helyzetekkel, történésekkel telítődnek meg a sorok. Költészete 
valóban költ, kitalálja önmaga tárgyát, formáit, színeit, hangulatát. Ezért a 
sok-sok kép, a látvány, mese, melynek talán nincs is megfelelője, párhu-
zama a valóságban. A vers itt nem eszköze az ismeretnek, nem tükröz, 
nem másol, hanem megfelel magának; nem kópiája valaminek, hanem 
maga is valami. Ez a „réalité poétique”, a második világ, mely több, mint 
a fantázia tűnő arabeszkje. Indásan csavarodnak a jelenetek, élnek, vagy 
pedig úgy gomolyognak a képek, mint az enyves galacsin, melynek felü-
letén valóságszemcsék domborodnak, legyek kalimpálnak és fények ját-
szanak, sokat sejtetően. A hatás szürrealista, de ez a szó nem elég pontos, 
hiszen nem biztos, hogy a valóság felett vagy alatt járunk, önálló világ ez. 
Autonómiája abból is látszik, hogy nem a földi törvények uralkodnak 
benne. A tarka bazár olykor ellendül a talajtól, „párducpöttyös zöld póni-
lóval” találkozunk,mely fölött „halpikkelyes oroszlán úszik"; a „krokodil-
habos vízből” víziló emelkedik, a sóhajból „lélegző pálmák nőnek”. A 
költött világ független realitására vallanak a tudatos anakronizmusok s 
kerülnek egymás mellé a szultán, Camus és a nándorfehérvári csata, „Ali 
és a magnó”, Kiszmet és a lornyon, de ezt támasztják alá az elemzések, a 
Robert Musil finom prózai karcolataira emlékeztető aprólékosság. A meg-
figyelés oly odaadó, a vonalkák oly gondosak, a részletek hitelesek, hogy 
a valótlannak valós létezést tulajdonítunk. Az álomszerű második világ 
szuggesztív ereje megmarkolja a nézőt, ráül, megizzasztja, mint valami 
lidércnyomás, vagy kellemetlen helyzetbe hozza, mint egy kényszerkép-
zet, úgyhogy néha nem is tudja: van-e különbség valós és valótlan között, 
hogy a második világ része vagy megtoldása, esetleg igazabb, kellemetle-
nebb változata az elsőnek. Teremtett közeg ez, mégsem művi, hanem élő: 
belenyomul tudatunkba, életünkbe. Talán nem is más, mint az élet. 

Monoszlóy Dezső költészetének sajátos összetettségét, légkörét és eljá-
rásait próbáltuk ezzel a pár, helyenként önmaga ellentétébe forduló szem-
ponttal érzékeltetni. Némiképp talán megmutatkozott, hogy ebben a kö-
tetben közölt verseinek összessége különös hatású elegy: átok a régire az 
új megtalálásának reménye nélkül, menekvés a személyesből a személyte-
lenbe, mely azonban mégis az énről vall, groteszk életünk felhánytorgatá-
sa groteszk ábrákkal, orientális messzeségbe kitolt történetek epés csatta-
nóival. A színdús részletekből álló költői montázs azonban nem egyszerű 
hasonlat, nem is jelkép, hanem élmény és tárgy, a belső és külső 
egymásravetítése, megteremtése a második világnak, melynek létmódja a 
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„van” és a „nincs” között helyezkedik el, mely talán csak kép a képben, 
furcsán lebegő folt a megviselt és elunt vásznon. Olyan, mint az aranyme-
cset. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Három évtized173 
1890–1918 
 
ÚTTÖRÖ, forradalmi, avantgárd, pionír, mai, modern, ultramodern – 
sokatmondó, fenyegető szavak hetven-hetvenöt év előtt, mindmegannyi 
hadüzenet az államilag istápolt, rendjeles akadémiai nagyságok, téli és 
nyári tárlatok arszlánjai ellen, fogatlan szokványszavak azóta, hiszen rég 
nem tudja a fiatalság, mihez mérjen mit, ki volt az ellenség az özönvíz 
előtti háborúkban.174 

Nem tudta mostanig. Mulattató és oktató gondolat volt, amit a modem 
szobrászát úttörőiről rendezett londoni kiállítás szervezői keresztülvittek, 
Albert Elsen amerikai művészettörténész javaslatára. A Hayward Galéria 
első termében, mércének összegyűjtötték az 1900 körül uralkodó stílus jó 
néhány jellemző emlékét. Azt, amit nyugaton szalon, Budapesten mű-
csarnoki művészetnek hívták. S körben a falra kifüggesztették a valóban 
csarnok méretű, régi, parádés tárlatok fényképeit, hogy még áthatóbb le-
gyen a felidézett légkör; más fényképekről megtudja a látogató, hogy mi-
képp mintázott akkor egy ünnepelt mester. Agyagban „feldobta” az esz-
mét, kőfaragók, többnyire Como-vidéki olasz proletárok aztán bakancs-
ban, pörgekalapban felnagyítva kivitelezték, guríthatták a fellobogózott 
főtérre. Testi munka nem illett a bársonysapkás zsenihez. Tökéletes a 
hipnózis, időgépünk hippi szerelésű fiatalokkal együtt visszaszáll 1900-
ba, nagypolgári lakomákra. Itt van minden, amit elvártak, szerettek, bá-
multák, kipipált katalógussal a kézben, itt van a humánusan emelkedett és 
a sötétben sejtető: ógörög kocsihajtó, haldokló harcos, a munka hőse, bá-
nyász, kapás, alagút fúró, párductestű, vérivó delnő és párductestű, vér-
nyaló párduc, párductestű vadlány és párductestű orángután, kéjszomjas 
istennő kéjelgő áldozata, óh pálmák, plüssbársony fotelek, óh cilinderek 
és strucctollas kalapok, ó saisons, ó cháteaux! Itt van. 

Az a megdöbbentő, hogy akadémikus és modern között kezdetben el-
mosódik a határ, ködösebb, mint ahogy véltük friss megokosításunk előtt. 
Több okból. Akadémikus oldalról nézve, bennük is erősen fészkelődött 
már törvényszegés, a fehér márvány és bronz zsarnok kétpártrendszeréből 
                                                           
173 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 4. számában. 
174 Pioneers of Modern Sculpture. Az Arts Council londoni kiállítása, 1973. július 20 – 

szeptember 23. A katalógusnak szolgáló könyvet Albert E. Elsen amerikai művészet-
történész írta. 
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át-átmerészkedtek polikromiába, újfajta, fanyarabb harmóniákért elütő 
anyagokat, változatos textúrákat egyesítve s az efféle színes szobor, 
mondjuk Beethoven tarka márvány, alabástrom és elefántcsont lipcsei 
emlékműve szellemidézőn társul időben egy Mahler szimfóniához es 
Wilde rituális Saloméjához. Rájöttek arra is, valószínűleg az impresszio-
nizmus hatása alatt, hogy egy szobor nemcsak térfoglaló, érdes, kemény, 
agresszív tárgy, piacra kívánkozó, lehet bensőséges, négyszemközt szóló, 
beleillik egy olvasólámpa meghitt fénykörébe. Amellett szakadatlanul 
változik a mi érzékelésünk is; ami húsz, mindössze húsz év előtt kacagta-
tó zsibáru vagy csecsebecse volt a századfordulói Szalonok múltjából, 
megint érdekes, ínycsiklandó, néha lelkileg rokon, főként az akadémikus 
démonkodó, szélsőséges szárnyán izzó dekadencia, szimbolizmus és – 
Középeurópában – a Szecesszió. De a későbbi világrombolókról is meg-
lepetéseket tartogat a kiállítás; bábkorukban szinte gondolkodás nélkül 
osztoztak akadémikusokkal népszerű, cukros témákon, nem olyan finnyá-
sak és puritánok, tehát nem is olyan függetlenek, mint festőtársaik. Rodin 
legismertebb művének lombos az akadémikus családfaja: minden műte-
rem mintázó asztalán minden anyagban folyt a bódult és földi csókoló-
dzás. Pedig az új kor küszöbén mégis csak ő az ősnemző. 

1970-ben felejthetetlen kiállítást rendezett műveiből a Hayward Galé-
ria. A nemzetközi, együttes úttörés mostani seregszemléjén derül ki 
ugyanazokban a termekben, hogy honnan jött, miféle környezeti fertőzés-
nek tulajdonítható, ami benne giccses és irodalmi s mitől szabadította meg 
viszont a festészet mellett segédszerepre lefokozott szobrászatot. Félig 
megmunkált anyagban vergődő vagy rücskös, marasztaló kőből kinyújtó-
zó, tragikus alakjai visszavívták a műfaj önállóságát. Senkinek sem jutott 
eszébe addig, hogy Orpheusz összenőtt nemcsak a lantjával, de a sziklá-
val is, amit a lantszó könnyekig megindít, egyek és oszthatatlanok. Sem 
az, hogy milyen mérhetetlenül fáradt egy kariatida. Akik hatalmas árnyé-
ka alól menekülve elfordultak tőle, lelki igényben azok is a gyermekei 
voltak. 

MINDEN ősszel megírják az elmúlt tavasz végleges irodalom-, művé-
szét és zenetörténetét, nem hiányzik a kiértékelés végén a többnyelvű, 
tekintélyes bibliográfia sem. Hallgasson a kétely; ma már egyetemek mi-
nősítő követelménye, versenyképesítő szabály a művekkel egyidejű törté-
netírásuk. Dehát csináljanak a tudomány várai amit akarnak, mozgalmak 
körvonala s értelme ma és mindörökre csak kellő távlatból rajzolódik ki. 
Félszázad előtt igazán nem láthattuk, hogy a megelőző harminc év alatt 
lefolyt tektonikusváltozásban ugyanakkora részt vállalt a szobrászat, mint 
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a festészet, olyannyira, hogy még Degas, Renoir, Matisse, Picasso eseté-
ben is valamikor másodlagosnak tekintett szobrászatuk hovatovább 
ugyanolyan súlyú, mint világszerte rég elismert festészetük. A változás, 
ismétlem, tektonikus volt; kontinentális aranyú földcsuszamlás történt a 
művészetben, olyan romboló erővel, hogy az úttörők 1920-ig nagyjából 
meg is csinálták mindazt, amit az epigon hatvanas, hetvenes évek újracsi-
nálnak, kezes műpártoló szervek es üzemek rendelésére. Nem értjük, ké-
rem, de azt mondják, kérem, most ez kell, kérem. Senki sem akar kima-
radni az álforradalomból. Másként kezdődött; az 1880-as nemzedék 1900 
körül még az akadémizmus barázdájában úszik, húsz év múlva mind át-
keltek egy tökéletesen új világ partjára s ott semmi nem érvényes abból, 
ami megszeghetetlen törvénynek tetszett a század legelején. Életük pél-
dázza a művészettörténet egyik legnagyobb szakadását. 

Többfelől indulva a szobrászok az érzékelhető felszín alatt meghúzódó 
ősformákat próbálták kihámozni a külső burokból, a rejtekező magházat a 
héjból, a szó közhasználatú értelme szerint nem természethű a művésze-
tük, hanem ideológiai, új változatban lényegileg neoplatonista, veszedel-
mesen az. Tudvalevőleg ez az átszellemült világnézeti formaszemlélet 
sorvasztotta el annak idején a bizánci szobrászatot, pedig micsoda görög-
római gyökerei voltak! Valószínűleg nem véletlen, hogy az áttörésben 
felerészt olyanoknak jutott úttörő szerep, akiket viszonylag csekély ha-
gyomány terhelt, mert Bizánc hajdani kultúrköréből származtak. 
Archipenko, Gabo, Lipchitz, Tatlin, Zadkine: orosz, Brancusi: román, 
Epstein: amerikai, Gargallo, Gonzalez, Picasso: spanyol és közéjük, a 
szobrászatban szűz népek közé számíthatjuk kesernyés iróniával Medardo 
Rosso, Balla és Boccioni személyében az olaszokat is, hiszen addigra 
hosszú pangás által elcsenevészesedett bénító méretű hazai örökségük. 
Párizs a fő színhely, a francia fővároson belül az a nemzetközi semleges 
övezet, amely körül a törzsökösen francia Bourdelle, Despiaux es Maillol 
figuratív szobraiban az érzéki mediterrán hagyomány ellenállása testesült 
meg. Ferenczy Béni, aki egy darabig amazokkal tartott, később végleg 
átállt emezek oldalára. 

A pionírok erőfeszítésének alig volt támaszpontja; maguk körül a 
féltucat „izmus”: francia kubizmus és angol változata, a Vorticizmus, 
olasz futurizmus, német expresszionizmus, orosz konstruktivizmus, amely 
hasonló tektonikus csuszamlásokat okozott a festészetben mind kétes ér-
tékű szövetséges, részint azért, mert e mozgalmak lendítő történelmi 
előzménye jóval nagyobb a festészetben, mint a szobrászatban, részben 
helyzeti ok miatt. A festészet rangelsőbbsége még akkor is tabu, amikor 
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néhányan, főleg Moszkvában, a bolsevik forradalom kezdetén egyesíteni 
akarták a kettőt. Seregestül voltak kísérletezők, de csak Lipchitz s a sze-
gedi születésű Csáky József csinált szellemes, vonzó és meggyőző szob-
rokat kubista formanyelven a párizsi hőskorban. Támaszpontul a nagyon 
új számára végül a nagyon régi szolgált, ősnépek és törzsi népek lényeg-
látó formateremtése, amit Brancusi, Epstein, Gaudier-Brzeska egyaránt 
felismert és a maga hasznára fordított. „A levegőből szippantották be” a 
gondolatot, amint mondani szokás. Ugyanazokban az évtizedekben jelent 
meg egy gigászi összehasonlító mitológiatörténet, J. G. Frazer Aranyága, 
amely lehatolt primitív regék és szertartások antropológiai gyökeréig. A 
történet későbbi szakaszán serkentőleg hatottak talált tárgyak (objects 
trouvés), új anyagok és műanyagok (fém, üveggyapot), ipari szerszámok 
(hegesztőpisztoly) és természeti formák: kavics, kagyló, csiga, szikla, 
fatörzs és fagyökér is. 

A húszas évek derekán kimerült a nagy változás einsteini korszaka. 
Szó szerint értem a jelzőt; Einstein elmélete ma már alig leírható belső 
mámorral járta át az irodalmat és művészetet, megszabadítván a determi-
nizmus maradék kötőszálaitól. Már pedig az addig kötelező akadémikus 
formanyelvet szintén a lelki és gondolati determinizmus körébe utalhat-
juk. Szó szerint értendő az is, hogy kimerült. Nevekről kíméletesen hall-
gassunk; a tektonikus forradalom úttörői közül sokan ellankadtak, megfe-
neklettek, visszahátráltak, modoros önutánzásba estek, volt, aki teljesen 
megromlott. Nem minden remekmű, ami forradalmi. Ide-oda kóborolva a 
kiállításon, ördögi csiklandozással döfködi oldalunkat a pimasz kérdés, 
hogy e szertelen nagy úttörés emlékeiből mennyi lesz majd period piece, 
kacagtató zsibáru vagy csecsebecse, afféle ártalmatlan műtárgy, amire 
butikokban vadásznak a Viktória-kor ínyencei. Talán egyik-másik máris 
az. 

Történetünk mégsem végződik kudarccal. Várni kellett megfáradtak es 
epigonok között a higgadt összefoglalóra, aki monumentálisán egybesűríti 
a természeti, emberi és mesterséges – azaz művészeti – formákat. Angol 
volt, Henry Moore.175 Amit a Hayward Galériában láthatunk: a hőskori 
előkészület és korai beteljesedés, amit tavaly szabad ég alatt Firenzében 
lehetett látni a roppant arányú Moore kiállításon: a modem szobrászat 
immár örök igényű, letisztult önigazolása. Hogy jó-e, rossz-e ez a teljes 
függetlenség az építészet és festészet testvér művészetétől, csak újabb 
félszázad múlva fog kiderülni vagy akkor sem. Henry Moore persze már 
                                                           
175 Szabó László: A titánok visszatérése. Tanulmány Henry Mooreról, Budapesten tartott 

gyűjteményes kiállítása alkalmából, Új Látóhatár, 1967/3. 
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olyan magas klasszicizmus, amitől elszakadtak a fiatalok, mert lélegezni 
akarnak. Úgy kövessél, hogy tagadj meg – ez a parancs soha nem avul el 
a művészetben. 
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SZENTE IMRE 
Svédül beszélő magyar irodalom176 
Sándor Weöres: Tystnadens torn, válogatta Thinsz Géza, Bonniers Kiadó, 
Stockholm 1973 
 
Zavarban volnék, ha Weöres Sándor verseiből kellene válogatást nyújta-
nom, akár magyar, akár külföldi olvasóknak. Petőfi verseiből, mint a nor-
végiai antológiával kapcsolatban rámutattam,177 túlságosan is könnyű 
szemelgetni, ezért nehéz a szokványos, sablonos bemutatás fölé emelked-
ni. Hagyományról, szokványról azonban szó sem lehet Weöres Sándor 
esetében: nem csak a „szobra”, de még a jó arcképe sem alakult ki a ma-
gyarság s a világ tudatában. Nemcsak azért, mert „mai” költő s az 
életműhöz még nincs elég távlatunk. Sok kortársa, nála öregebb vagy fia-
talabb, mint pl. Illyés, Nagy László, Juhász Ferenc, hogy többet ne említ-
sünk, határozottabb kontúrokkal jelenik meg képzeletünkben, ha nevüket 
látjuk, halljuk. Ezek a költők, még ha járnak is avatatlanoknak hozzáfér-
hetetlen régiókban, bujkálnak is képek s nyelvi különösségek bozótjaiban, 
akkor is „érthetőbbek”; miért vajon? Mert a magyar valóság, a történe-
lem, a folklór s a kuszasága ellenére oly jól ismert jelen háttere előtt, abba 
belesimulva s abból elődomborodva látjuk vonásaikat. Életmű s háttér 
kölcsönhatása azonban éppoly nehezen kimutatható Weöres Sándornál, 
mint korábban Shelleynél, aki inkább a vizeknek, szeleknek rokona volt, 
mint a korabeli Angliának. Nem meglepő, hogy a Weöres-i témák, képek 
között is gyakran ott gomolyognak a felhők, csillagködök, áradnak-
örvénylenek a vizek, de oly kevésszer jelenik meg valami fájdalmasan 
vagy meghitten hazai. 

„Kozmikus költő” – így nevezi őt antológiája utószavában Thinsz Gé-
za, négy oldalra sűrítve mindent, amit fontosnak tart elmondani a költő 
pályájáról, témáiról, költészetének jellegéről, alkalmat lelve még arra is, 
hogy egy-egy találó megjegyzéssel segítse a svéd olvasót a kötet versei-
nek megértésében. 

Kétségtelen, hogy Weöres kozmikussága az a szempont, mely köré 
költészetének egyik legtágasabb s legszétágazóbb tartománya egységgé 
összeáll s bemutatásra alkalmassá válik. A kozmikusság ugyanis nem 
csak a témákban, a mondandóban jelentkezik, hanem a formákban, a „ho-

                                                           
176 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 5. számában. 
177 Új Látóhatár, 1973/2. szám (A szerk.). 
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gyan”-ban is; más szóval mindent felölelő költői program ez, melyet a 
költő már harminc éve, 1943-ban megfogalmazott. Az Utószóban is idé-
zett levélrészlet szerint a mondatok láncszerű, értelmi-logikus összefüg-
gése helyébe a gondolatok s asszociált képzetek „csillagszerű gravitáció-
ja” lép. Ebben a laza halmazban lebeg minden, ami csak versben kifejez-
hető s ami csak versben fejezhető ki. Ebben az ember- s minden ember-
képére-alkotott Isten-nélküli világban, melyben a halandót légszomj foj-
togatja s az űr rémülete riasztja, a magyar költészet óriásbébije oly ártat-
lan-gonoszul játszadozik, mintha csak csöngei tyúkketrecük előtt a porban 
ülve számolgatná az ujjait. „Ártatlanság”, „gonoszság” – jelentésüket 
vesztik nála: Adyval s Babits-csal ellentétben – bár az utóbbit mesterének 
vallotta ifjúkorában – ő nem ismer lelkiismeretfurdalást, bűnbánatot. A 
félelmet sem ismeri, hisz ő megváltás nélkül is megváltott, sőt: megváltó. 
Mint a Wordworth-i Gyermek, tudója ő a legősibb s legegyszerűbb, de 
feledésbe ment titkoknak, tudója s önfeledt-boldog hirdetője: „Alig moz-
dítod ajkad – két összekoccanó gyümölcsét az ág: mélyed útvesztőiből 
előfakad a boldog éjszaka” – Az Ütem Istennőjéről mondja-e vagy önma-
gáról? Thinsz és Tranströmer fordításán átizzik a költő Magniflcatjának 
ujjongása, lüktető gondolatritmusa. 

A „boldog éjszaka”, ahonnan az ember kiszakadt s ahová visszavágyik, 
másutt „A rejtett ország” nevet kapja: „Föld és tenger alatt fekete tó van, 
tükre éles, mozdulatlan, ölét nem ismeri senki: vár ránk E Daj, a messzi, 
majd úszó fatörzsre szállunk, belémerülünk”. Az úszó fatörzs, a déltenge-
ri primitív nép Charon-ladikja, a fekete tó, melynek tükrén fejjel lefelé 
függve éljük ezt a látszat-életet, rögtön a kötet elején a Weöres-i világ 
kellős közepébe viszi a svéd versolvasót (Thinsz és Tranströmer ford.). 

A válogatás abban is hű a költő Ars Poeticájához, hogy nem követ 
semmi látható, költészeten kívüli elvet, ami a versek sorrendjét illeti: sem 
időrendet sem tárgykörök szerinti csoportosítást. Annál több lehetőséget 
nyújt szabad asszociációk játékának. A motívumok egymásnak felelget-
nek, egymást erősítik vagy kioltják, mint az interferáló hullámok. A fejjel 
lefelé függés motívuma a délszigeti moll után így tér vissza megrázó dúr-
ban: „Fejjel lefelé, mint Péter a kereszten, lóg az ember az ég kékjébe 
lobogó hajjal és talpa felett kopog a föld. Az, aki látja, álmatlan szemeit 
nem bírja leszakítani róla.” (A fogak tornáca, ford. Thinsz és Reidar 
Ekner.) 

Az időrendnek persze volnának előnyei is: a Reménytelenség könyve 
kissé messze került a vele egyazon évben (1944-ben) s ugyanazon lidérc-
nyomás alatt született Szirénák légitámadáskor c. verstől (mindkettőt 
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Thinsz és Ekner fordította), csak az Utószó tisztázza összetartozásukat. 
Ugyancsak időbeli közelség s egyben a belső mondandó rokonsága fűzi 
össze a kötet elejére tett Tatavane királynőt (1956) s a végén található A 
megölt Orpheust (1955, Thinsz fordításai), ha a külső, a mitológiai keret 
oly különböző is. Tatavane, a szűz királynő ugyanúgy a megválthatatla-
nok kétségbeesett megváltója, áldozat („Ó, én szűz páva-jérce, ki eleven 
tojások helyett kapott teste alá izzó köveket, mind féltve borítja szárnya, 
kotolva kelti, hiába. Két ország kínja tüzel alattam, sosem kel ki a világ 
boldogsága”), mint a saját holtteste felett gyásztáncát lejtő Orpheus 
(„Lássatok, én vagyok a ti szívetek: vakokért, nyomorultakért a halállal 
elgyűrűzött”). 

A Reménytelenség könyve még nem is a legsötétebb hang Weöres 
Sándor költészetében: aktuális kötöttségében (a múlt háború borzalmai-
hoz) lelhetünk magunknak mentséget és vigaszt. A „nincsen remény” 
sokkal ítéletesebben zúg a T. S. Eliot emlékének ajánlott „Merülő Satur-
nusban”. Itt már kétséget kizáróan rólunk van szó: „Csordám a vályúnál 
tolong: mennyi vidám vadonatúj nagyszerűség úszkál benne! Orr orr mel-
lett, orr az orrot kitúrja – bánjam-e? – már nem hivatásom, agyarat döfnek 
belém, ha látom: mi lesz a roppant szaporulatból, a kapart anyaméhből, 
falánk bódulatban, gyorsuló iramban, a gyilkos sugarakból, a kapuba ra-
kott robbanásból...” Micsoda kétségbeesés szalasztotta le a konkrétumok-
ba Isten hegyének lakóját? Ugyanaz talán, amiről Illyés Gyula szól a Fut-
tató öregség-ben? – Mint a legtöbb „szabad”, csupán gondolatritmusra 
épülő verset, ezt is Thinsz tolmácsolta, hűen s egyszerűen, a mai nyelv 
eszközeivel. 

Kötöttritmusú rímes verset csak keveset vett fel a szerkesztő, s mint a 
zárójegyzetben mondta, a svéd költő-fordítók ezekben is lemondtak a 
rímről, minthogy a magyar asszonáncnak és szabad rímszerkezetnek 
„nincs elfogadható megfelelője a svédben”. Kivétel az Erik Lindegren 
bravúros fordításában svéd tiszta rímekkel s az eredeti ringó ritmussal 
ékes „Anyámnak” c. vers, melyet az azóta elhunyt kiváló költő-fordító, 
több más remekléssel együtt, még az 1968-ban ugyancsak Thinsz szer-
kesztésében megjelent Sex ungerska poeter (Hat magyar költő) c. antoló-
gia számára készített. Ebből az antológiából természetesen egyéb Weöres-
versek is átkerültek az új gyűjteménybe, számszerűit tizennégy. Az akkori 
fordító-gárdából kerültek ki a jelen kötet aktív gyarapítói: Bo Setterlind és 
Tomas Tranströmer is, az utóbbi Thinsz-szel közösen, társfordítóként 
kötetlenformájú verseket ültetett át, igényesen s mint a Hegyi táj-at, a 
nyelv-adta lehetőségek leleményes kihasználásával: „a hegytetőn köszö-
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rűkő-sivítás: élesen reped a jég” – így az eredeti, de a fordítás ugyanolyan 
Bartók-ian „fülsértő”: „slipsten skriar pá bergskrönet, skarpt brister isen”. 

Bo Setterlind már a korábbi antológiában is a nyelvi játék lelkes hívé-
nek s mesterének mutatkozott: nem csoda, hogy a Fughetta egymásba 
öltődő szürrealista bűv-igéi s a Dob és tánc sámáni zenéje megnyerte a 
tetszését és szép szavakat sugallt neki anyanyelvén. (Az utóbbit Thinsz- 
szel közösen fordította.) A magyar fül persze óhatatlanul szebbnek találja 
a „lombtorkú csönd”-öt, mint a „tystnad med hals av löv”-öt, dehát nem 
lehet mindent átmenteni. 

Fájlalja az ember a Xénia iramló hexametereinek feloldását is lassú 
prózára, melyben elmerül az eredeti epigramma-szerűsége s a poén ovidi-
usi eleganciája. Az „angyali bölcsők”-et kár volt a kopottabb „angyal-
szárnyak”-ra cserélni ebben a versben (Thinsz ford.). Az „öreganyó” 
(ford. ua.) címnek jobb megfelelő lett volna „mormor”, inkább „nagy-
anyó” jelentésben használatos ugyanis ez a szó a vasi nyelvben, nem any-
nyira „gumma” (vénasszony) jelentésben. A vers öreganyója is 
kisunokájához beszél, nem csak úgy általában. A „Jelek” egyik sorába is 
becsúszott egy kis félreértés: „valld meg, melyik nőre hasonló” – ti. a 
„Semmi”, svédül „Intet”, szóval a nőnemű „hon” (ő) névmás helyett a 
semleges „det” illenék oda (I. Leckius ford.). 

Pontatlanságot, félreértést azonban nagyon keveset talál a bogarászó 
kritikus ebben a gonddal s szakértelemmel készült könyvecskében. A 
fordításokat éppen a hűség, a szavak rejtett értelmének alázatos-óvatos 
kibogozgatása, a Weöres-i mondandó érzékeny átélése jellemzi. Szeren-
csés választás volt pl. a „gyertya” szót a svédekben oly intim hangulati 
asszociációkat ébresztő „levande ljus”-ra (élő fény) cserélni (Ablak négy-
szögében, Thinsz ford.), a korábbi antológia „Tándemas Portai” verseimét 
a szebben zengő „Tandernas Kolonnad”-ra változtatni ( A fogak tornáca, 
Thinsz és Ekner). Igen szép „A kő és az ember” fordításában a néger spi-
rituálé lázas ritmusa („Görrana mig det far jag ej” – „Rejtőzködnöm nem 
lehet”; Thinsz ford.). 

A svéd Weöres-kötet újabb bizonyíték arra, hogy a magyar lírának 
vannak lehetőségei áttörni a nyelvi határokon, a modem lírának talán még 
sokkal jobb lehetőségei, mint a klasszikusnak. Weöres Sándor nem csak 
kozmikus költő, hanem a „világ költője” is, az ember világáé; üzenete, a 
hallgatók-olvasók hullámhosszára transzponálva, gáttalanul terjed s min-
denütt rezonanciára talál. Köszönet a transzponálóknak! 

 



 

747 

CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Tudós a családban178 

Marcali Pál: Apám pályája, barátai. Emlékek Marczali Henrikről Aurora 
kiskönyvek, München 1973,77 lap 
 
Pofonnal kezdődik a könyv, Marczali Póli emlékezése apjára, Henrikre. 
Pofon még azután is hull, nem egy és csattanásuk refrénjeként ismétlődik 
a szóbeli felcsattanás: kidobtam. Ki, a tanári szobából. Vérmes ember volt 
a Millennium-kori magyar történetírás legnagyobbja, újrómai páter 
familias otthon, az igazság szarkasztikus, türelmetlen bajnoka az egyete-
men. Obszessziója, hogy mindig egyenlőn mérjen, néha elképesztő igaz-
ságosztásokra ragadta a családban. 

Azt a nyitó pofont egy lelkes kisdiáknak adta le, amiért megtakarított 
aranyait koraérett tőkés szellemben felkínálta bámult történelemtanárá-
nak. Kimagyarázkodással végződött a fenyítés; az ifjú tanár meglátogatta 
a boldogtalan „vesztegető” családját, a fiúnak volt egy gyönyörű leány-
testvére, sírig tartó szerelem támadt a fiatalok közt. Tegyük hozzá az 
idillhez, hogy a piedesztálon ragyogó asszony nem vállalt könnyű sorsot a 
szórakozott, indulatos munkatank oldalán, akinek zárt ajtajú szentélye 
volt a lakásban: a dolgozószoba. 

Korábbi közlésekből ismertem az emlékezés néhány anekdotikus rész-
letét; szellemes, színes kis mozaikokra számítottam. A könyv súlypontja 
máshol s mélyebben van, egy Ferenc József kori tudós portréjában, aho-
gyan a kisgyermek, fruska, végül a felnőtt lány átható szeme rögzíti, hogy 
két emberöltő múltán a szerző, túl a nyolcvanon, éles körvonalakkal elő-
hívja. Pál apostol híres levelében se párosul a szeretet hatalma érzelgős-
séggel. Tisztelni, akár határtalanul, kendőzés nélkül is lehet. 

A somogymegyei rabbi csodagyermek fiának szédületes kartotékoló 
agya volt. Adományát bősz tudásszomj és tüneményes munkabírás már 
tízes éveiben megszállott önkéntes gályarabságra fogta be s a kor, amely-
ről annyi becsmérlőt írnak, tudományunk szerencséjére megbecsülte és 
kiemelte, belső érdemeit méltó külső érvényesüléssel kamatoztatva. A 
tudományos kutatás mindmáig csak feltárt adatain haladt túl, summázó 
képessége, amely az alkotmányjogtól a gazdaságtörténetig ívelt és 
százezerszámra átkutatott levéltári adatok fonalán egyforma biztonsággal 
mozgott az országalapítás és Mária Terézia századában, változatlanul 

                                                           
178 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 5. számában. 
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hősies például szolgál. Apja, nagyapja falusi rabbi volt; az a lankadatlan 
írástudás, amelyet addig mécsvilágnál a szétszórtságban élő, maroknyi 
hit-közösség lelki gondozására fordított a család, most mérhetetlenül tá-
gabb munkaterületen, hirtelen fölszabadulva fanatikus szorgalommal be-
lemerült egy nemzet együttérző életrajzába. 

Magánemberi viszonyaiban a kartotékoló, pozitivista agy már tökélet-
lenebbül működött. Marczali Henrik rövidlátó pszichológus, hirtelen ke-
zű, merev családfő volt. Mikor a gyermek Póli, valami bibliai történet 
bűvöletében kijelenti az asztalnál, hogy ő pedig Jeruzsálem királynője 
lesz, ha felnő, mosolygó összejátszás helyett lesújt a romantikus majom-
pojácára az atyai harag. Néha elfojtott belső konfliktusokért is a család 
fizetett. Felfogása a zsidó származásról önáltatón ambivalens volt; magá-
ban neheztelt azokra a szerinte törtető tudós társakra, akik gyorsabb érvé-
nyesülésért kikeresztelkedtek, de saját gyermekeit eltiltotta a héber tanu-
lástól. Így képzelte megalkuvás nélkül tökéletesnek hálás azonosulását a 
szabadelvű nemzettel, amely kamaszkorától nagyra tartotta és nem sajnál-
ta tőle az ösztöndíjakat. Olykor furcsa következményei voltak ennek a 
rendezetlen kettős hűségnek. Póli hitoktatója felszólította, hogy mondjon 
egy szép zsidó imát; hüledezésére a kislány belekezdett a Miatyánkba, 
mert apja szerint az a legszebb zsidó ima. Ami történelmileg igaz ugyan, 
hiszen először zsidó gyülekezet előtt mondta el Jézus, a bibliabeli „rabbi”, 
de teológiailag képtelen állítás. Van a könyvben egy jelenet, csemege 
mélylélektani búvároknak. Póli kedvenc tanítónője – buzgó katolikus – 
megkérdezte kilenc éves tanítványától, miért nem térnek ki, a gyanútlan 
kislány továbbította apjának a tapintatlan kérdést, durr! elsült a pofon, 
ami persze nem neki szólt, az említett karrieristáknak volt szánva s talán a 
kérdezőnek. 

Európa-szerte jellemző ez a magatartás a századfordulón más népek ér-
telmiségi rétegére is. Pedig a Dreyfus per óvó intelemül kínálkozhatott 
volna Franciaországon kívül Berlinben, Bécsben, Prágában és Budapes-
ten, hogy éppen azok táplálnak hamis ábrándot a teljes befogadásról, akik 
legjobban összeolvadtak a befogadó nép műveltségével és odaadón szol-
gálják. Élete őszén Marczalit is szívfacsaró kiábrándulás érte a csonka 
országban; szerencsére a csapást emberileg, anyagilag egyaránt enyhítette 
a szabadelvű, millennáris múltból visszamaradt hívek és barátok remek 
viselkedése. Utóvégre a magyar történetírás legátfogóbb elméje és euró-
pai tekintély volt ő, Gyulai Pál, Görgey Artúr, Pulszky Károly, Péterfy 
Jenő, Vámbéry Ármin, Voinovich Géza, Apponyi Sándor, a nagy biblio-
fil, Hubay Jenő, a zirci apát és a jászóvári prépost barátja, véleményét 
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Tisza István éppen úgy kikérte, mint Apponyi Albert és Andrássy Gyula. 
Barátja volt Wickham Steed, a Times befolyásos, kártékony szerkesztője 
is; meddőn vitázva a monarchia létjogáról, politikailag mindvégig 
szembenálltak. Hogy melyikük nagyobb nemzetközi hatással, kiderült a 
Párizs-környéki békediktátumokból. 

A csodált és szeretett, ám a családban félig idegen apa sötét tónusú, 
rembrandti képe köré Marczali Póli gyors tollrajzzal, jellemző s néha 
maliciózusan jóízű történetekben odaveti a kortársakat. Tőle tudtam meg, 
hogy a magabiztos, millennáris ország önünneplő, kosztümös festészete 
es szobrászata (például Benczúr Gyula, Stróbl Alajos) aprólékos gonddal, 
gyakran kikérte apja tanácsát hajdani viseletekről olyan képek és köztéri 
emlékművek számára, amelyekről ironikus módon ma már, a hiteles kön-
tös, fegyverzet, sallang, az egész korhű kelléktár ellenére messziről lerí a 
származási év. Tőle azt is, hogy felesége halála után özvegy Székely Ber-
talannak nevezte magát névjegykártyáin a legnagyobb historikus festő. 

Jól tolmácsolja az eredeti közhangulatot Görgey bemutatása. Bűnbakra 
áhítozott a hiú nemzet a szabadságharc után, szinte egy emberként meg is 
találta a hadvezérben. Hiszen amíg mások tömlöcben szenvednek, ő vígan 
korcsolyázik a wörthi tavon! Marczali először Gyulai Pálnál találkozott 
vele; az átkozott név hallatára önkéntelenül visszarántotta kezét a kinyúj-
tott kéztől. Bátran kezet foghat, nem áruló, szólt csöndesen Gyulai, öreg-
ségére megenyhült, sőt mindinkább hőskultuszba billent át körülötte a 
megvetés, Póli már bizonyos fajta fétis jegyében ismerte meg: az első 
látogatáson nővérével együtt megtapogathatta az „ősz bajnok” fejsebét. 
Arra a sebre célzott Görgey kifakadása, warum nicht ein Zoli tiefer? 
Szalonuk asztalán feküdt egy aggkori fényképe, azután eltűnt, Póli édes-
anyja csak később bukkant rá Erzsébetfalván, amikor ellátogatott egy ki-
szolgált cselédjükhöz. Berámázva ott függött a falon. „Az uram is szereti 
a hazafias dolgokat”, világosította fel Marczalinét zavartalanul a honle-
ány. 

Elgondolkoztató s azt hiszem, találó, amit közeli ismerettel Gyulai Pál-
ról ír. A kritikus tizennégy éves kora óta házitanítással tartotta fenn magát 
és soha többé nem tudott kibújni a pedagógus bőréből. A pöttömnyi Póli, 
még írástudatlanul tollba pötyögte nővérének első „könyvét”. Apja, ezút-
tal kiváló humorérzékkel kinyomatta barátai mulattatására. Jutott egy tisz-
teletpéldány Gyulainak is, „kedves, de nincs benne cselekmény”, szólt az 
ítélet. Akinek van füle, hallja, hogy ilyet nem mondott volna se Péterfy, 
se Riedl. 
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Először Tóth Bélánál látott írógépet, az elsők közt használta Magyar-
országon, apámtól is tudom. Édes ciprusi bora roppantul ízlett a kislány-
nak, betegágyban mindig ezért kunyerált, de sehol sem tudták felhajtani. 
Ami persze csak a magyar borivók megbízható ízlésére vall. Szirupot inni 
s itatni! A törökbarátságnak is van határa; úgy látszik, Tóth Béla nem 
ismerte a borivásban. Marczali Póli memóriája szinte tévedhetetlen, ada-
tai nagyon megbízhatók, mégis ki kell javítanom: a Magyar Anekdota-
kincs hat és nem négy kötetes. Öröm számomra (s talán az öregség jele), 
hogy emberileg annyi jót olvastam az emlékezésekben a nemesen visel-
kedő Tisza Istvánról, Apponyi Albertról, Herczeg Ferencről és Hubay 
Jenőről. Úristen, ha ma is ilyen jófajta urak lennének elvi ellenfeleink 
politikában, irodalomban, zenében! 

A „nagy történet” idegen névhez fűződik, de az aztán név. Amikor 
Marczali ösztöndíjjal kikerült Berlinbe, Ranke már nem tanított. Többször 
felkereste otthonában a nyolcvanegy éves titkos tanácsost s elpanaszolta, 
mennyire fáj, hogy már nem hallgathatja. No fiatalember, akkor magának 
tartok előadást, vigasztalta Ranke a harmadik látogatáson és hátradőlve 
karosszékében megtartotta negyvenöt perces egyetemi óráját a kővévált 
magyar különhallgatónak. Majd kikísérte az előszobába s fölsegítette ka-
bátját: das ist etwas was von Jedem angeboten und von Jedem 
angenommen sein soll. A hang enyhén poroszos, az alázat keresztény. S 
erre a századra mondta volt Léon Daudet, hogy stupid. Fiatalkoromban el 
is hittem. 

Ma megint legnagyobbjai közt emlegeti Marczali Henriket a magyar 
történelemtudomány; emlékének ápolásához egyaránt hozzájárult a szám-
űzött Rákóczi miatt „kidobott” Szekfű Gyula és Tóth Zoltán, a hű sírőrző 
tanítvány. Aligha számíthatunk valaha is szebb és találóbb pályarajzra, 
mint az ő akadémiai emlékbeszéde.179 

Marczali Póli biztos nyelvérzékkel, szabatosan, gördülékenyen és szel-
lemesen ír. Elvártam az apja lányától, akármennyi ideje él idegenben. 

 

                                                           
179 Gyakori tévedések elkerülésére. Egyidejűleg két Tóth Zoltán működött a magyar 

tudományos életben. I. Tóth Zoltán (1911–1956) nemzetiségtörténész, főleg magyar-
román vonatkozásban, akit diákjai közt halálos találat ért október 25-én a parlament 
előtt és az itt említett Tóth Zoltán (1888–1958) hadtörténész, Mátyás zsoldos seregé-
ről írt alapvető mű szerzője, aki a negyvenes évek elején heves vitába keveredett a 
szentkorona és az országalapítás körül Deér József professzorral. (L. A varázsló pápa 
c. tanulmányomat könyvemben, a Római muzsikában.) 
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HANÁK TIBOR 
Marx keresése180 

Kurt Lenk: Marx in der Wissenssoziologie, Studien zur Rezeption der 
Marxschen Ideologiekritik, Luchterhand Verlag, Neuwied-Berlin 1972, 
383 lap 
 
Tanítások, irányzatok, nagy egyéniségek időnként újra és újra felszólíta-
nak az értelmezésre, a nekünk szóló képük megrajzolására, időszerű vo-
násaik kiemelésére. Nem mintha az egyszeri létezők, a lezárt életek elmú-
lásuk után is élnének, módosulnának, mintha az elhangzott szavak, kije-
lentések megváltoznának, hanem mert mi, a szemlélők, értők alakulunk a 
kezünk alatt szüntelenül formálódó, de sokszor mégis kaotikus hatású 
világban. Az egyszeri, egyedi és befejezett lényeghez így fűzi hozzá a 
történelem a korról korra változó lényeget, ezzel is gazdagítva a dús for-
rásként messzi tájakat, távoli időket megtermékenyítő kultúrákat, tanokat, 
személyiségeket. Ezért mondhatjuk, hogy Jézus nemcsak a saját élete, a 
kereszténység nemcsak a négy evangélium változatlan tanítása, szövege, 
az antik görög kultúra nemcsak egy évezred az akhájok és a jó argosziak 
földjén, hanem mindaz a legenda, mindaz a torzítás, leegyszerűsítés és 
felnagyítás, melyet a megértésükön és okos használatukon fáradozó év-
századok hozzájuk fűztek. 

Jelenleg leginkább Kari Marx alakján és tanításán figyelhetjük meg a 
szemünk előtt lezajló történelmi és politikai átlényegítés folyamatát. Már 
a múlt században megindult az „igazi Marx” keresése. Egyesek a tudóst 
látták benne, aki felfedte a történelem törvényszerűségeit, mások a forra-
dalom propagálóját, a társadalomreformert, az emberi sors átalakítására 
törekvő humanistát. Az etikai és tudományos vonások szembeállítása újra 
tápot kapott, mikor kiadták Marx ifjúkori, ún. párizsi kéziratait 1932-ben. 
Ezek a feljegyzések az emelkedett értelemben politikus Marx portréjának 
kidolgozásához járultak hozzá, a „reális humanizmust” helyezték az ér-
deklődés központjába, mely az embertelen társadalmi életet a körülmé-
nyek emberivé tételével akarja megváltoztatni. Csakhogy ezekre az írá-
sokra azt lehet mondani, hogy Marx ifjúkorában keletkeztek; ezeket a 
koncepciókat később módosította, kiegészítette, hiszen csak évek múlva 
kezdett hozzá legfőbb műveinek megírásához. Az ily módon fiatalra és 
idősre polarizálódó Marx-képet számos változattal egészítették ki, nem 

                                                           
180 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 5. számában. 
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utolsósorban egyes országok és politikai szükségletek pillanatnyi köve-
telményei szerint. 

Kurt Lenk, a politikai tudományok tanára az erlangen-nürnbergi egye-
temen, új könyvében a Marx-kép német alakulástörténetének egy fontos 
szakaszát vizsgálja. A század elejének tudásszociológiái irányzatával és a 
vele kapcsolatos tudományos felfogásokkal, a historizmushoz fűződő 
szellemtörténeti és kultúrszociológiai problémákkal, a bennük és általuk 
formálódott marxi ideológiakritikával foglalkozik. A szerző, képzettségé-
hez és tanáraihoz, Horkheimer és Adomo „frankfurti iskolájához” híven, 
nem elégszik meg a német tudományos élet múltjának puszta leírásával, 
egy korszak rekonstrukciójával, elhagyja még a kritika síkját is, hogy az 
eltorzult Marx-képek mögött megkeresse a nekünk szóló, a „számunkra 
igazi” Marxot, nevezetesen a marxi ideológiaelméletet. A szellemi őshöz, 
az alapító tanítómesterhez való visszatérés szándékában mindig van va-
lami kvázi-teológiai, ortodox és dogmatikus jelleg, de Kurt Lenk ezt a 
törekvést tudatosan összeköti a tudás mai horizontjával és a jelen igé-
nyekkel, melynek következtében Marxhoz való visszafordulása előremu-
tató, dogmatikus alapszándékának antidogmatikus hatása, de legalábbis 
antidogmatikus hatóképessége van. 

Természetesen nem találomra választotta témának a tudásszociológiái 
Marx-kritika nyomonkövetését. A század elejének szociológusai és törté-
netfilozófusai, Georg Simmel, Max Weber, Max Scheler, majd Lukács 
György, Mannheim Károly és mások olyan oldalnézetből és hangulatok-
tól nem mentes tudásanyaggal közelítettek a marxi tanításhoz, amely 
nemcsak lappangva átvészelte a német tudományos élet nehéz évtizedeit, 
de megújulva lépett elő szerte a világon. Épp azok a szociológusok, a po-
litikai tudományok képviselői és ideológusok hajlanak a század elejének 
tudásszociológiái álláspontjára, akik a marxizmusból indultak ki és szük-
ségesnek tartják a marxi ideológiaelmélet módosítását. Főképp az „új bal-
oldal”, a marxista revizionisták és szakadárok igyekeznek enyhíteni Marx 
racionalizmusán és determinizmusán, s azt vallják, hogy a gazdasági ala-
pok csak áttételesen hatnak a felépítményre, sőt a tudatformáló alapréte-
get szerintük nem korlátozhatjuk csupán ökonómiai tényezőkre, hanem 
helyet kell szorítani egyéb meghatározó, ráción kívüli erőknek (ösztönök-
nek, hagyományoknak, népléleknek stb.) is. Ily módon az ideológiaelmé-
letekben bizonyos irracionalizálódási folyamat megy végbe, világunk 
kettéválik felfoghatatlan (misztikus) és felfogható (racionális) rétegre, az 
élet és kultúra, tudomány és élet, vagy mint Lukács György fiatalkori 
művének címében szerepel, „A lélek és a formák” dualizmusára. A mai 
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reformerek ezzel az eljárással, Marx ideológiatanának módosításával az 
50–60 évvel ezelőtt kiformálódott tudásszociológiával és a vele kapcsola-
tos historizmus problematikájával tartanak rokonságot. 

Kurt Lenk tehát egyáltalán nem rugaszkodik el napjaink tudományos 
és ideológiai áramlataitól, mikor a német tudásszociológia Marx-
értelmezésére irányítja a figyelmet. Könyvének első része bevezet a né-
met szociológia „tragikus tudatába”, bemutatja, hogy a sors, a titokzatos-
ság, a véletlen, a felfoghatatlan egyediség és a viszonylagosság szuggesz-
tiója mennyire ráült a német tudományra, Troeltsch, Simmel, Scheler, 
Sombart, de még Max Weber és Mannheim szemléletére is. Ez szerinte 
főként a (vulgár) marxizmussal való leszámolás szándékából eredt, abból 
a törekvésből, mely helyet próbált szorítani az időtől és társadalmi formá-
cióktól eloldott igazságnak. Az osztályokhoz, a körülményekhez, érde-
kekhez kötött ideológiáktól akartak megszabadulni, illetőleg szerették 
volna ismereteinket felmenteni az ideológiai elfogultság gyanúja alól. 
Ebben a tekintetben fordított ideológiatanhoz jutottak el, mint Hegel és 
Marx, kiknél a „hamis tudat,” az ideológiába menekvés: elfordulás a reá-
lis világtól, elidegenedés a gyakorlattól, míg viszont a tudásszociológia 
épp a gyarkorlatot szolgáló, a társadalmi realitásokkal összefonódott esz-
méket, a konkretizáló gondolkodást tekinti ideológiai jellegűnek, mely 
mögött következésképp feltételezi a „tiszta szellemet”, az ideológiátlan 
gondolkodást. így aztán a tudásszociológia voltaképp megnemesített pozi-
tivista állásponthoz – mint Horkheimer és Adorno mondta –, „spirituali-
zált pozitivizmushoz” érkezett el csupán, egyes képviselői belesodródtak 
az idealista és irracionalista elméletek előkelősködésébe vagy pedig a 
társadalmi értelemben felfogott arisztokratizmusba, elit-gondolatba, 
ahonnét már nem volt messze a fasizmus és a nacionálszocializmus szü-
lőhelye. Kurt Lenk igyekszik megállapítani az egyes gondolkodók Marx-
tól való távolságát, kiemeli, hogy a hasonlóságok ellenére mily nagy kü-
lönbségek észlelhetők a tudásszociológia képviselőinek ideológiaelmélete 
és Marx ideológiatana között. Az összeszövődés Mannheim Károly 
„Ideológia és utópia” című könyvében a legnagyobb méretű, az elválasz-
tást mégis végrehajtja a szerző. Az egész tudásszociológiára kiszélesített 
értelemben ezt a következőképp foglalja össze: „Bár a marxi elmélet 
számos kategóriája és fogalma megtalálható Mannheim írásaiban, de ha 
összehasonlítjuk a Mannheim által használt jelentéstartalmakat Marx 
koncepciójával, világossá válik, hogy a klasszikus ideológiakritikának 
alig van lényeges köze a tudásszociológiához.” (95.) 
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Ebből is látható, hogy Kurt Lenk könyvében nagy szerep jut az orto-
doxia szempontjának, az igazi Marx keresésének. Ezért aztán visszás, 
hogy saját dogmatizmusát feledve a tudásszociológiát vádolja dogmatikus 
gondolkodással. (104.) Vállalkozásának gyakran fellépő hiányossága, 
hogy csupán a távolságokat, az eltéréseket méri, de keveset és egyoldalú-
an foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy vajon mi indokolta a Marxtól való 
elhajlást. Természetesen értékes az elemzés, mely kidolgozza a különbsé-
geket, rámutat egy-egy koncepció alakulására, de teljesebb lenne a kép, 
ha kielégítené azt a kérdést is, hogy vajon szükség volt-e erre az alakulás-
ra, az eredeti elmélet megváltoztatására. A szerző erre csupán történelmi 
magyarázatot ad, elmondja, hogy a századfordulón milyen hatásokra, az 
idealizmus örökségének, a historizmus és a szellemtörténeti irányok befo-
lyására módosult a problémalátás, de azt a lehetőséget láthatólag eleve 
kizártnak tartja, hogy Marx ideológiatana belső okokból, tudományos 
meggondolásokból, elméleti elégtelenségek következtében szoruljon ki-
igazításra. 

Ha a szerző eltérésekről beszél, óhatatlanul szükségessé válik annak 
megválaszolása, hogy mitől távolodtak el egyesek, vagyis fel kell vázol-
nia Marx eredeti koncepcióját. Kurt Lenk erre könyvének középső részé-
ben vállalkozik. Az időben később keletkezett tudásszociológia után for-
dul a korábbihoz, a marxi ideológiatanhoz. Hangsúlyozza, hogy Marx 
nem csupán bírálni akarta a hamis tudatot, hanem igyekezett objektív 
szükségszerűségét megragadni. Ennek értelmében az ideológia a társa-
dalmi gyakorlattól, a realitástól elszakadt metafizikai gondolat, fétisizált 
szellemi érték, amelynek megragadásához és kritikájához hozzátartozik 
az a társadalmi konstelláció, amelyben született, amelyből kinőtt. Ismétel-
ten aláhúzza, hogy Marxnál szó sincs a szellemiség globális elítéléséről, 
ideológiai elfogultsággal való gyanúsításról, hiszen Marx az ideológiai 
képződményeket igyekezett saját talajadottságaiból megérteni és igazság-
tartalmukat kimutatni: „Marx szerint minden ideológia tartalmaz mozza-
natokat az igazságból, éspedig nemcsak azon a módon, hogy a hamis va-
lóságot hűen visszatükrözik, hanem úgy is, hogy az ideológiák – mint pl. 
a vallásos elképzelések – túllendülnek a hamis társadalmi valóságon az 
ellentétek feloldásának irányában.” (146.) 

Ezekben a fejtegetésekben mutatkozik meg leginkább, hogy az „igazi” 
keresése, a „valódi tanok” rekonstruálása, bár a rárakódott módosításokat, 
továbbfejlesztéseket, a magyarázatrétegeket lefejti, nem szükségképp ve-
zet szegényesebb eredményhez, leegyszerűsített dogmatikus maghoz. 
Kurt Lenk szerint Marx elmélete gazdagabb volt, mint az utódoké. Mate-



 

755 

rializmusát nem ontológiai értelemben kell felfognunk, korántsem akarta 
azt állítani, hogy az anyag elsődleges a szellemmel szemben, nem is 
használta elméletében azt a kifejezést, hogy „dialektikus materializmus” 
és távolállt a sematizálásoktól, mint pl. az alap és felépítmény szétválasz-
tásának gondolatától, következésképp a mechanikus hatásösszefüggések 
tételezésétől is. Mivel Marxnál az ideológiai tudatformák szorosan össze-
függnek, egységet alkotnak a társadalmi viszonyokkal, az ideológiai gon-
dolkodás feloldása sem történhet másként, mint a társadalmi rend megvál-
toztatásával, forradalmi átalakulással. A szerző ezen a ponton is szembe-
szegül a leegyszerűsítésekkel és az ideológiai propaganda szovjet mar-
xizmusban honos változatával. Azt mondja, hogy aki Marx alapján áll, 
nem követelheti a harcot az ellenséges ideológiák ellen: „Mivel Marx 
szerint az ideológiaképződésnek kizárólag objektív társadalmi gyökerei 
vannak, koncepciója értelmében bizonyos ideológiák ellen indított agita-
tív küzdelem eleve meghiúsulásra van ítélve. Egy ilyen harc – mondjuk a 
vallásos elképzelések ellen – maga is a látszatok rabja lesz. (166.) 

Hogy mégis miért bonyolódott bele a marxista irodalom es mozgalom 
a vallásellenes kampányokba és egyéb ideológiai árnyékboxolásba, hogy 
miért tulajdonít olyan nagy fontosságot bizonyos nézetek visszaverésének 
és miért gátolja ennek során a gondolkodás és véleménynyilvánítás sza-
badságát, Kurt Lénk szerint nem Marx, nem az „igazi Marx” az oka, ha-
nem a marxi tanok elferdítése, vulgarizálása. Könyvének utolsó része 
ezért Marx első követőivel, a marxizmus századvégi propagálóinak mű-
ködésével foglalkozik. Arra az ismert tényre hívja fel a figyelmet, hogy a 
marxi ideológiatan leegyszerűsítése voltaképp már Engelsszel és a mun-
kásmozgalom propagandacéljaira összeállított írásokban megkezdődött. 
Engels helyezte a nyomatékot az ideológiai felépítmény és társadalmi 
alapjának kapcsolatára, a kölcsönhatások kimutatására, az érdekek lelep-
lezésére, amelynek következtében utat nyitott a dualista értelmezéseknek. 
Itt talál vissza a könyv a német tudásszociológiához, mely némi módosí-
tásokkal, de lényegében a leegyszerűsített és eltorzított marxi ideológia-
tanra reflektálva vetette fel az alap és felépítmény viszonyának kérdését. 
Márpedig a szerző szerint mi sem állt Marxtól távolabb, mint a dualista 
ideológiaszemlélet. Ezért nem találunk írásaiban utalást a társadalmi lét és 
tudat kapcsolatának meghatározására vonatkozóan, nála nyitva marad, 
hogy vajon kauzális összefüggésre vagy kölcsönhatásra kell-e gondol-
nunk. Még leginkább a „megfeleléssel”, az „egymásnak megfelelés” kife-
jezésével lehetne jelölni Marx idevonatkozó elképzelését. Azért hiányzik 
a társadalmi lét és a tudat kapcsolatának közelebbi körülírása, mert Marx 
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a kettőt egységnek fogta fel, „a konkrét történelmi létezőt egyszerre anya-
ginak és szelleminek” gondolta. (200.) A szétválasztás a vulgarizáló orto-
dox marxistáktól ered. Ennek tarthatatlanságára a revizionisták, elsősor-
ban Eduard Bernstein mutatott rá, de oly módon, hogy újabb szétválasz-
tást hozott, a marxizmus forradalmi, tehát politikai és etikai elemeit meg-
különböztette a marxizmus tudományos mozzanataitól. A forradalmi ele-
meket tekintve a marxizmus is ideálokat tűz ki, érdekeket próbál érvényre 
juttatni, igazolni, tehát maga is ideológia, ideológiát képviselő mozgalom, 
nem pedig a történelem törvényét megállapító tudomány. Erre a külön-
böztetésre épült a tudományszociológia ideológiakritikája is, el akarta 
választani az ideológiát, az érdekektől befolyásolt gondolatokat az ér-
dekmentestől, a „tiszta” tudástól, vagy mint Max Weber klasszikussá vált 
szétválasztása mondja: az értékítéletet a tényítélettől. 

Kurt Lenk szerint ezt a máig ható kettősséget nem lehet leszerelni az-
zal, hogy beemeljük a marxizmusba, sem pedig azzal, hogy a marxizmus-
ból világnézetet, a természet, a társadalom és történelem együttes teóriá-
ját, mindenttudó elméletét ácsoljuk össze, – mint ezt a hivatalosan kano-
nizált marxizmus teszi. A szerző szerint nem a tudományoskodás, vagyis 
a tudományosság látszata felé kell indulni, hanem a gyakorlati-forradalmi 
törekvések irányában, a neomarxista szerzők, Kari Korsch és Lukács 
György útmutatása nyomán. Ez az értelmezés lemond a világmindenség 
magyarázatáról, a „tudományos világnézetről” és csupán a társadalom 
megváltoztatásának elméletét tartja fontosnak. Számára az „igazi Marx” 
az ifjú Marx, központi kategóriája pedig az elidegenedés, melynek segít-
ségével az ideológiát nem elferdülésnek, nem érdekszolgáló elméletnek 
fogja fel, mint Bernstein revizionizmusa és a tudásszociológia, hanem az 
együttes ismeret- és történetfolyam velejárójának, az igazság részének. A 
neomarxistáknak ezáltal lehetőségük nyílik az ideológiakritikát visszavo-
natkoztatni önmagukra, hiszen nem kell félniök attól, hogy nézeteiket 
valláspótléknak, dogmatikus tételgyűjteménynek minősítik. Az ideológia-
kritika ebben az esetben a marxizmust belehelyezi saját történelmi szituá-
ciójába, ebből próbálja megérteni szükségszerűségét és gyakorlati jelentő-
ségét, igazságát megállapítani. Kurt Lenk szerint ez a felfogás nem csinál 
Marxból politikust, hanem a filozófiában idéz elő történelmi fordulatot, 
amennyiben a politikát és filozófiát egységnek tekinti: „a filozófia maga 
oldja fel a 'tiszta' filozófiát.” (210.) 

„Marx a tudásszociológiában” érdekes, időszerű olvasmány. Hogy 
azonban a szerző megtalálta-e az „igazi” Marxot, más téma és nem is el-
sőrendűen fontos. Kurt Lenk jól érzékelteti, hogy itt nem tudományos 
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kérdésről van szó, hogy nincs is külön tudományos kérdés, hanem csak 
olyan, amely a társadalmi helyzettel, az időszerűséggel, igényekkel, az 
etikával összefügg. Az ortodox irány a világmagyarázó Marxot keresi, a 
revizionisták a humánust, Kurt Lenk és a neomarxisták a forradalmi Mar-
xot, vagy ha tetszik: a világmagyarázó, a humánus, a forradalmi irányá-
ban ferdítik el Marxot. Nem az a probléma tehát, hogy a moszkvai vagy a 
pekingi, a belgrádi vagy a nyugati Marx-értelmezők álláspontját lehet-e 
Marx alapján igazolni, hanem hogy melyik Marx, melyik magyarázat 
felel meg leginkább a mai helyzetnek. Lehet, hogy a neomarxisták Marx-
képe eltér Marx tényleges arcától, lehet, hogy Marx műveiből nem lehet 
kimetszeni a világnézetet, világképet, de mindenesetre aktuálisabb és kí-
vánatosabb az a Marx-kép, mely egyeseket az emberségesebb élet- kö-
rülmények kialakítására ösztönöz, mint az, amely a nagyhatalmi törekvé-
sek és diktatúrák eszköze. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Ég és föld sivársága181 

Saáry Éva: Átható csend, Lugano 1973,140 lap 
 
Nem tudom, mikor jön el annak az ideje és lehetősége, hogy az emigráci-
óban élő írók és művészek tevékenységét az egyetemes magyar irodalom 
és művészet érték- és mértékrendszerébe illesztve mérlegelhessük itt kint, 
s otthon osztatlan felelősséggel és megértéssel. A feladat sokrétű, részle-
tes felmérést, összehasonlítást, összegezést igényel, ezen felül olyasfajta 
esztétikai objektivitást, amelyre egyhamar nem leszünk képesek. Bárm-
ennyire távolinak is látszik a cél, az elérhetőségéről lemondanunk nem 
szabad. De mit tegyen addig is a kritikus? Várjon a jobb irodalmi időkre, 
amikor majd egymás mellé nőnek a kikristályosodott értékek? Vagy néz-
zen körül máris a majdnem áttekinthetetlennek látszó zűrzavarban, s 
anélkül, hogy végleges minősítésekre vállalkozna, érje be azzal, hogy a 
megmutatkozáshoz, a bemutatkozáshoz segédkezet nyújt? Aligha téve-
dek, ha úgy vélem, hogy e sokféle idegenbeszakadt, s nagyon egyenlőtlen 
értékű irodalomról szólni a ritka kivételektől eltekintve csak ezzel az 
utóbbi, lefokozott igénnyel ajánlatos. Tehát nem a szállást-csinálók meg-
fontolt következetességével, hanem az ismeretlen vándorútra indulók 
üzenetváltó társaként. 

Ilyen érzésekkel vettem kezembe Saáry Éva igen ízléses kiállítású ver-
seskötetét, az Átható csendet. Az életrajzi adatokból két olyan tényre is 
felfigyelhetünk, amelyeket a versek vizsgálatánál sem téveszthetünk szem 
elől. Az első és talán fontosabbik tény az, hogy Saáry Éva költővé érésé-
nek pillanata már kint az idegenben következett be. Ez a körülmény rend-
kívüli akadályokat állít az irodalmi pályakezdés elé. Jelentős írói szemé-
lyiségek további kibontakozása természetesen nagyon is elképzelhető új 
talajon, új lehetőségek között. Cs. Szabó egyik írásában hosszú listáját 
közli az irodalomtörténeti egyéniségeknek, akiknek teremtőkészsége ré-
szint az emigrációhoz kötődik. Más azonban a kibontakozás és az indulás. 
A költészet annyira nyelvhez kötött, s méghozzá nem is olvasmányi él-
ményekhez, hanem az állandóan alakuló mindennapi nyelvhez, hogy an-
nak, aki idegenbe szakadva, visszafelé gondolkozva keresi saját kifejezési 
eszközeit, s nem egy már kiharcolt, hazulról hozott saját formanyelvvel 
indul, mindig fennforog a veszély, hogy a stílusfordulatok archaizálód-

                                                           
181 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 5. számában. 
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nak, régebbi nyelvi rétegből táplálkoznak. S kihez forduljon tanácsért a 
saját magányát sterilen építő költő? Nem áll mellette sem lektor, sem érte 
és ellene hadakozó olvasói közvélemény. Egyedül maradt, még előbb, 
mielőtt magányhoz való jogát és biztonságérzetét kivívhatta volna. Két-
ségtelenül Saáry Éva költeményei is ilyen veszélyek és feltételek zónájá-
ban születtek. A költő érdeme, hogy e le nem kicsinyelhető nehézségek 
ellenére az Átható csend verseinek túlnyomó többségében a nyelv idősze-
rű eszközzé simul. A kötet fülszövegében ugyan még kísértenek a század-
forduló stílromantikájára emlékeztető mondatok, mint például: „kilátásta-
lan vívódás, mégis az egyetlen, ami értelmet ad az Egyed és a Minden 
létének. A félelem hideglelésében vacogó lélek naponként megújuló me-
nekülése, a reménytelen hősiesség és az emberfeletti fegyelem tájaira.” 

De ezek a sorok talán nem is Saáry Évától származnak, s ha itt-ott a 
versekben is előfordul egy-egy bombasztikusabb vagy megkopottabb jel-
zőtársítás, a kötet egészét és formai minőségét egyik költeményének uta-
sításai jellemzik: 

 
Egyszerű szavaimnak élét 
az értelmet 
az igazságot 
villogtatom csak 
nem öltöm magamra 
a varázsló maszkját 
díszes tollakkal 
kegyetlen józanság 
vagdal 
előttem 
ösvényt 

 
A másik megfontolásra késztető életrajzi tény, amelyről Saáry Éva köl-

tészetéhez közelítve beszélni kell, a költőnő sokfelé ágazó érdeklődése és 
elkötelezettsége. Festészetet, fényképészetet, geológiát tanult. A festészet-
ről sikeres kiállítások, a fényképészetről a kötethez mellékelt kiváló, mű-
vészi felvételek, a geológiáról sokéves kutatói munka tanúskodik. De 
mindennek a felsorolása távolról sem a hűséges bába képzetét társítja a 
költészet bölcsője fölé. Inkább gyanakodást ébreszt. Nem csak másodren-
dű időtöltés, amolyan „Ingres hegedűje” Saáry Éva számára a versekkel 
való foglalkozás? Bevallom, én is azok közé tartozom, akik bizalmatlan-
kodással kísérik más alkotói tájakra kiránduló művésztársaikat, s akik 
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minden alkotói művészettől elvárják az univerzális érdeklődést, de olyan-
formán, hogy ez az univerzális érdeklődés csak úgy eredményes, ha 
egyetlen alkotói területen kamatoztatható. Saáry Éva Átható csendje 
azonban erre a kételyünkre is hamarosan választ ad. 

Fontos 
csak a költészet fontos 
hogy szépen formáljuk a szavakat 
és hajszálpontosan fejezzük ki 
az érzelmek 
és hangulatok 
árnyalatait 
hogy ne okozzunk 
 
senkiben 
émelygést 
vagy 
viszolygást 
s ha nem gyógyítjuk meg 
legalább 
elzsibbasszuk 
az öntudat fullasztó kételyeit 

 
– írja Fontos című versében, s talán nem kell külön hangsúlyoznunk, 

hogy e költői vallomástól függetlenül Saáry Éva még mindig maradhatna 
jelentősebb képzőművész, mint író. Ám ennek a mérlegelése vagy össze-
hasonlítása túlnőne ennek a könyvismertetésnek a keretén. Nekünk, az 
olvasóknak ezúttal az a fontos, hogy egy új alkotói területre induló mű-
vész elhatározását, célját, s mindenekelőtt ezek komolyságát és átéltségét 
vizsgáljuk. És Saáry Éva versei teljes mértékben meggyőznek, hogy ebből 
a szempontból nem más alkotói területen megélt eredmények szavakká 
váló illusztrációi, hanem egy élet szuverénen választott kifejezési eszkö-
zei, már-már túlságosan is sterilek, mert mindaz, ami bizonyos konkrét-
séggel a geológus, a festő, a fényképész pályájából következőn kapcso-
lódna az élethez, a versekben nem talál visszhangra. Kissé patetikusan 
úgy is fogalmazhatnám, hogy ezekben a versekben nem csorog sem olaj, 
sem festék, s ez a felismerés már-már újabb hiányérzetet támasztana (hi-
szen mi más minden jelentős költészet, mint az egész élet hangulati kitel-
jesedése?), ha nem figyelnénk fel Saáry Éva verseinek egyfajta tartalmi 
monotomániájára, a magány és a csend iszonyára, egy élet kicsúcsosodott 
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élményére, amely minden mást maga alá rendel. Elég néhány verseimbe 
kapaszkodni: Magány, Majd csak, Menedék, Minden mindegy, Mintha 
meg lehetne idézni, Mit lehet csinálni, Ne menj közel, Nem segít, Ne nézz 
rám, Nincs más, Nyilaié határvonalak, Semmi, Sohasem, s egyszeriben 
megérezzük, hogy Saáry Éva valóban találkozott az Átható csenddel, s 
méghozzá úgy találkozott vele, hogy eddigi fegyverei: az ecset, a fényké-
pezőgép, a geológus műszerei már nem nyújtottak elegendő védelmet 
ellene, a költészet szavaihoz kellett fordulnia, hogy rákiáltson. 

 
Magány 
bent 
a magány van vasfogaival 
és olthatatlan éhségével 
a Magány 
mely 
még ha lennének is 
siratja 
és taszítja 
az embereket 
maga munkál magában 
s épít falat 
álmai 
oltalmára 
 
kevesli 
azt 
amit kap  
és sokallja  
sír 
hogyha szavakkal édesgetik  
sír 
ha megvonják tőle  
a mosolygást  
halk léptekkel  
járja 
járja a házat  
s tűnődik 
parázson hánykolódó életén 
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Saáry Éva költői valójában közösségi élmény, a huszadik század em-
berének kiábrándult rádöbbenése, hogy egyedül maradt. Egyedül maradt 
Európa keleti felében, ahol a felülről parancsolt kollektivizmus nem vált 
egyéni belső élményévé, s egyedül maradt az úgynevezett nyugati jóléti 
társadalmakban is, ahol ha a pénz és hatalmi pozíció varázsolt is köréje 
szolgáló látszatot, kompjuterszívélyességű volt ez a kapcsolat, vagy 
kompjuter-részvétlenségű a tömegek felé. Még sohasem volt az ember 
árvasága akkora, mint napjainkban. A barlang-lakó ős magánya a világ 
felfedezésének, a társakra-találás lehetőségének vágyába olvad. A közép-
kori ember angyalokkal és mennyel oszthatta meg egyedülvalóságát, de a 
technokratizmus korában a felfedezett ég és föld sivársága egybefolyt. Az 
Átható csend ennek a sivárságnak a leltára. 
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SÁRKÖZI MÁTYÁS 
Hitler Magyarországon182 

Moldova György: Titkos záradék, Magvető 1973, 194 lap 
 
Aki ezt a tarka HIHI-karikatúrával díszített fedelű könyvecskét Budapest-
ről hozta nekem, azt állítja, hogy a „Titkos záradék”-ot a magyar hatósá-
gok nem sokkal megjelenése után bevonták a forgalomból. Nemrégen 
valamelyik illetékes válaszolt az efféle „bevonásokkal” kapcsolatban tele-
fonon feltett kérdésre és azt mondta, hogy könyveket általában nem von-
nak vissza a forgalomból, csupán arról van szó, hogy az olvasók elkap-
kodják a népszerű írók műveit. 

Bárhogy legyen is, a Moldova-kötetecske már nem kapható és így 
megengedhetem magamnak, hogy röviden leírjam, miként bonyolódik a 
benne legtöbb helyet elfoglaló, a fülszövegben ínycsiklandóan ismertetett 
s a fedőlapon illusztrált történet Hitler Adolf legújabb kalandjairól. 

Az idő: 1970 április 30-a, a szín: a müncheni Arany Medve söröző, öt 
hajdani náci tábornok találkozik, hogy a Hitler végrendeletében megjelölt 
25 év leteltével fölbontsa a titkos záradékot. Hitler ebben így ír: „Hu-
szonöt évig akarok pihenni, egy negyedszázad talán elég lesz, hogy a né-
met nép újra méltó legyen hozzám.” 

Smidelius orvos-vezérőrnagy a falon megnyom egy gombot, titkos 
kamra tárul fel, benne koporsó, abban pedig mélyhűtve, huszonöt évre 
elaltatva Hitler. Helyette mást égettek el megtévesztésképpen a berlini 
bunkerben, őt átmentették az utókor számára. 

A Führer kiszáll a koporsóból, közük vele, hogy a második világhábo-
rú német vereséggel végződött, Braun Éva meghalt – számára nem volt 
elegendő fagyasztó folyadék. Elmondják Hitlernek azt is, hogy Németor-
szág kettészakadt. 

Mi a különbség közöttük? – kérdi a Führer. 
– Az egyik kommunista, a másik liberális – hangzik a válasz. 
További kérdések és válaszok következnek. Hitler örömmel értesül, 

hogy Churchill és Sztálin meghalt, de hallania kell a zsidó állam megala-
kulásáról. 

– Németország hadiállapotban áll velük? 
– Ellenkezőleg. Jelenleg Németország az egyedüli szövetségesük Eu-

rópában(?!) 

                                                           
182 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 5. számában. 
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A Führer ezután kijelenti, hogy utazgatni szeretne. Smidelius felajánl-
ja, hogy Magyarországra viszi el. Vízumkérelmüket teljesítik a magyar 
hatóságok, hiszen nevük nem szerepel a fekete-listán, „nem üzérkedtek 
autókkal s nem vettek részt az 1956-os eseményekben”. 

Az IBUSZ nevében Barna Éva fogadja a két látogatót, ő lesz magyar-
országi kísérőjük. A vendégek első dolga, hogy dokumentumfilmet néz-
nek meg a nácizmusról egy pesti moziban. Hitlernek tetszik a film s ami-
kor Smidelius megjegyzi: az erőszak látványa bizonyára elrettenti az em-
bereket, Hitler talán Moldova eszejárása szerint válaszolja: 

– Az átlagember számára az erő és az erőszak azonos fogalmak. 
A két vendég szállodájában másnap – elég megmagyarázhatatlan a tör-

ténetszerkesztési bukfenc – jelentkezik Dr. Roller egyetemi tanár, törté-
nész, titkos náci, magyar összekötő tiszt. Náci múltja – mint meséli – is-
meretes a magyar hatóságok előtt, de hát főnöke, a tanszékvezető is náci 
volt és „mindannyiunk életrajzában akad letagadnivaló barikád. Ha más 
nem, eszmei, szimbolikus barikád”. 

A hazai titkos nácik e különös képviselője rövid jelenése után el is tű-
nik a színről, de Hitler drámai szerepe is ellaposodik s kissé értelmét 
veszti. Az olcsó ponyvastílusban tovább görgetett történet során a magyar 
társadalom szatirikus bírálata következik. Még fel-felcsillan egy-két ötlet 
és meghökkent néhány vakmerő fordulat. Hitler például felhajtja egy ma-
szek antikvár könyvkereskedőnél a Mein Kampf egy példányát s az öreg 
boltos a titkos polcain Trockij, Gyilasz, Rákosi és Sztálin műveket mutat 
neki, megjegyezvén: „Megvásárlom az új politikai könyveket, várok egy 
kicsit és 10–15 év múlva már rakhatom ide őket.” 

Az efféle – bizonyára az életből ellesett bon mot-k olvastán elképzelhe-
tő, hogy a „Titkos záradék” tényleg nem kizárólag a mohó Moldova- ra-
jongók jóvoltából tűnt el a könyvüzletekből. 

A szerző görbe-tükrében azután megjelenik a harácsoló kispolgár, a 
kispolgári ízlésű funkcionárius, a nacionalista vadmodern értelmiségi, a 
hippy és sok más. Hitler meg ott csetlik-botlik közöttük. 

Moldova nagy lelki megrázkódtatása úgy látszik egy életre szól. Az 
56-os forradalom persziflázsa rázza fel az unalmasodó történetet. Nyilas 
forradalomról van szó, amely tévedésből robban ki egy kisvárosban, vé-
letlenül ottmaradt TV-filmdíszletek tévesztik meg a lakosságot. Könyv-
égetésre is sor kerül: Marx, Lenin, Sartre és Lukács György művei égnek 
a máglyán. A hippy ifjú fasiszta lelkületű, Hitlerért rajongó valaki – végül 
magát a Führert sejdíti zsidónak és letartóztatja. 
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Itt már minden patronát elpuffogtatta Moldova és úgy érzi, ideje elő-
szedni a kezdettől fogva jelenésre várakozó befejező gegget: Dr. 
Smidelius koporsóban csempészi ki a forrongó városkából és Magyaror-
szágról vezérét, akit injekcióival újabb 25 esztendőre altat el. 

Eddig a történet. 
Humorérzékem változott meg amióta Pestről elkerültem? Lehetséges. 

Ok nélkül féltem a magyar irodalmat az irodalmon-aluliságtól? Meglehet. 
Moldova írása ez esetben mégsem meggyőző számomra. Az efféle Karin-
thy és Rejtő Jenő utánérzéseit nem érzem átütőnek; tréfái gyakorta éppoly 
hamisak, mint a politikai mondanivalója – vakmerőség ide vagy oda. 

A lektor helyébe képzelve magam mégis: irodalmi szempontok alapján 
adtam volna vissza a szerzőnek ezt a karcolatát, – gyökeres átdolgozásra. 
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CSIKY ÁGNES MÁRIA 
Szimultán látomás183 

Tűz Tamás: Válogatott versek, Amerikai Magyar írók, Torontó 1972 
 
A nyugati magyar irodalomban ritka a gyűjteményes munkák megjelené-
se. Érezni is hiányukat: egyre nehezebbé válik felmérni a költők és írók 
művét, nem is szólva diaszpóra-irodalmunk egészéről. Annál nagyobb 
öröm ez a több mint háromszáz lapos kötet, amely Tűz Tamás művének 
teljes panorámáját adja. S persze mindjárt kutatni kezdi az olvasó, milyen 
kitérőkön, szétágazó és visszakanyarodó ösvényeken jutott el a kötet első 
darabjától az utolsóig. 

Tűz Tamás – a szó mai értelmében – nem kísérletező költő; nincsenek 
abbahagyott vállalkozásai. A kezdetben egymedrű folyam azonban szét-
ágazik s más-más csillámú deltaként fut tovább. 

A kezdet: édeni liget, a bűnbeesés előtt. Illanó őzek és az őzek légies 
szelídségével illanó galaxis: „Lobognak már a tünde távlatok. / Veled 
megyek a lanyha űrön át. / Kakukfűvek és félénk állatok / nézik riadtan 
lábaink nyomát.” Csak mozdulataiban él – lebeg, hajlong, leng – ez a kék-
zöld árnyalatokba mártott világ, szótlan háttere Isten és ráleső papja pár-
beszédének. Míg a mennybolt, ahol a csillagokat angyal ujja lóbálja, hir-
telen lángolni kezd: megszületik a tűz, a „Forró máglya”, Tűz Tamás – és 
irodalmunk – nagy verseinek egyike. Ezzel lép ki végleg Babits bűvköré-
ből. A tökéletesre csiszolt forma, hibátlan rím megmarad ugyan, de a len-
ge kozmoszba betör az erőszak: „Vad angyalok haját viszi / az ősköd kék 
hajója, / tenger lobog, emelgeti / s kibuggyanik alóla. / Engedd a hajnalt 
hámlani / a hold fehér húsáról, / két üstökös ökölre megy / s a dermedt űr 
kitárul.” 

„A fogható valótlanul tör rád, de nem igéz meg”, írja ugyanebben a 
versében. Hanem az „ellenigézetnek” is van sodrása. A költő rostjai, sejt-
jei, biokémiája olyan heves tiltakozással reagálnak az idegen környezetre, 
hogy maga is eljut a biológiáig, kémiáig, technikáig, a fogható „profán” 
világba. A régi éden mégsem vész el teljesen, csupán antitézissé süllyed. 
A meghökkentő a tűztamási modernségben épp ez a szimultán látomás 
(egyik versének címe is egyben): gazellák egy ketrecben hajógyári he-
gesztőkkel, „adoráló druidák” mellett „terpeszállásban leskel a magánde-
tektív”, Pegazus „a hullarendbe nyargal” s a költő elmerül „egy karéj 

                                                           
183 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 5. számában. 
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henteskirakatban”. A képek olykor Dalit idézik: a tárggyá lefokozott ter-
mészetet, fétissé tett tárgyakat; a klasszikus körvonal megmarad, de új 
telítettséget nyer, szokatlan asszociációkat ébreszt, egyszerre tündéri és 
félelmes is. Megemlíthetném még a tükörben úszó hattyút (hószerenádot 
húz a messzeségből), a szemek lencséje alatt lángragyúlt lepkék napfo-
gyatkozását, a vég előrettenetét, vakok fehér botját a járdaéleken, a legse-
kélyesebb percekbe belecsendülő angeluszt (íme, az úr szolgáló leánya), a 
miniszoknyában rebbenő kormos angyalokat (ilyeneké a sugárutak 
mennyországa). „Egy lombard fej a napernyők szigetvilágán / rongyot 
rázó ancilla / a Farnesek ablakában / rajzos füzet egy siheder kezében/ 
Batman Batman Batman... / Hej Giordano, Giordano / én is égtem / leég-
tem / elégtem / elégszer.” 

A riportok modorára fésült „helyzetjelentés” láttára joggal kérdezheti 
az olvasó, mi lyuggat át itt mit? a riportázs a lírát – vagy épp fordítva? 
„Eljön az idő, mikor a napihírek közé kell csempészni a költészetet”, álla-
pítja meg Tűz Tamás. Nyilván ez a csempész-attitűd valódi oka a forma 
és hangvétel metamorfózisának. Ilyen mutatványokhoz persze Tűz Tamás 
szó- és fogalomkészlete szükségeltetik. Az eredmény egyéni veretű líra: 
mítoszölő és mítoszteremtő, a klasszikus fintorok és mai keletű ámulások 
határmezsgyéjén. (Párizsi május, májusi Párizs, Róma aetema, Külön 
széljárásban egy égöv alatt, Helyreigazítás, Concerto vonósokra, ütőhang-
szerre és celestára.) 

Ennek az oevrenek alakulása Rilkét juttatja eszünkbe. A zsolozsmázó 
szerzetes hangját – és láthatárát – mindkettőjüknél szinte robbanásszerűen 
tágítja az új táj-élmény. A belső labirintus feltájolása után a külvilágé 
következik. Izgalommal várjuk, hogy az összegezés – Rilke Diunoi elégi-
ái – hogyan hangzik majd Tűz Tamásnál. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Szolgálat és küldetéstudat184 

Herceg János: Két világ, Fórum Kiadó, Novi Sad 1972,360 lap 
 
Hajdanában – hangulatilag legszívesebben így kezdeném, csakhogy ez a 
szó inkább a mesékhez illik, és három-négy év időtávolsága nem is érde-
mel meg ilyen ódonhangzású időhatározót. A szabadkai városháza előa-
dótermének dobogóján ültünk néhányad magammal. Én egy régen elfelej-
tett vers szavait kergettem, úgy éreztem, szőröstől-bőröstől itt van a vers a 
közelemben, a teremben, a hallgatók és előadók arcán, az emlékeimben, 
csak egyetlen szippantással kellene tartalommá sűríteni a szertelebegő 
ízeket. „Itt fekszenek csodásán ők, hol annyi búza, bor van, a véreim az 
őseim a fényes nyári porban.” Többet nemigen tudtam a versből össze-
rakni, talán még annyit és ezt is csak igen megközelítően: hogy mit ál-
modhatnak most a Kosztolányi-csontok. Nincs könyvtáram, s az akkor 
felidézett szavakat sem kijavítani, sem kiegészíteni nem tudom. Talán 
nem is fontos. Meghamisítanám az emléket. A fényes nyári por, s hol 
annyi búza-bor van, ezek az ütemek feleseltek bennem, ezek dongtak kö-
rül, ezek patinázták hajdani ízekkel a mi szereplésünket is. A felolvasás 
már javában folyt, a felolvasó a magyar szöveget minduntalan megszakító 
német mondatokkal birkózott, amelyekkel, ha jól emlékszem, a nagyanyja 
emlékét kívánta szolgálni. Az elbeszélés lényegére nem nagyon figyel-
tem, részint mert a Kosztolányi-vers hangulata foglalt el, s részint, mert 
magára az előadásra sem voltam kíváncsi. Amolyan fogatlan oroszlánnak 
tartottam, akit az Új Symposion fiatal irodalmi köre alaposan megtépá-
zott, s eltanácsolt az irodalmi életből. Az elbeszélés szerzőjét Herceg Já-
nosnak hívták. 

Mindez aligha tudatosul így bennem, ha a közelmúltban nem kerül ke-
zembe a szerző legújabb kötete, amely a vajdasági Fórum kiadónál 1972-
ben jelent meg. 

„Három regény, számos novelláskötet, néhány kritika- és esszégyűjte-
mény, valamint egy verseskötet után Herceg János emlékezéseivel lép az 
olvasóközönség elé. Sokan érzik szükségét annak, ha évtizedekig az iro-
dalmi élet középpontjában álltak – és Herceg János ezek közé tartozik –, 
hogy papírra vessék emlékeiket, visszatekintsenek a megtett útra, felele-
venítsék azt, ami a múlt homályába veszhet. Erre vállalkozott Herceg Já-

                                                           
184 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 5. számában. 
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nos is: – állapítja meg a kiadói ajánlás, s bevallom ezzel az ajánlással 
együtt gyanakodva lapoztam fel a Két világ című kötetet. Most követke-
zik majd az önigazoló fontoskodás, megmagyarázom a bizonyítványomat, 
az író nehezen megemészthető pátoszával felöntve. De aztán legnagyobb 
meglepetésemre egyáltalán nem ez következett, hanem egy derűs, nem 
fellengős írás, amelynek mindössze a végére érve bosszankodtam, s akkor 
is azért, milyen kár, hogy 1938-al fejeződik be a visszaemlékezés, most 
jönne még a java, annak az irodalmi korszaknak jugoszláviai változata, 
amelyről Herceg János még többet, még érdekesebb részleteket tudna 
elmesélni, mint az azt megelőzőkről. 

Alighanem minden irodalmi műfajnak megvan a saját műhelytitka. Az 
irodalmi meglepetések mégsem csupán a véletlenből születnek. Herceg 
János visszaemlékező prózájának minőségi nyitján nem is kellett sokáig 
törni a fejem, mindjárt a kötet elején egy, a saját írói gyakorlatát igen pon-
tosan megfogalmazó részletre bukkantam. 

„Hősi halottak előre! – ez volt a címe annak az írásomnak, amelyet az 
IKSZ közölt. A proletkultos plakátköltészet minden rossz tulajdonsága 
felfedezhető ebben a háromoldalas írásban, s még külön Kassák hatása is, 
efféle mondatokban: anyám valami párnát szorongatott a hóna alatt, és 
könnyeit szétszórta az utcákon. Ami ma megdöbbent – teszi hozzá Herceg 
János – az a hang – és lélegzetvétel. Negyven év telt el azóta, s én e ren-
geteg idő alatt talán túl sokat is törődtem stiláris kérdésekkel. Most lát-
nom kell, hiábavaló igyekezet volt. Ma is pontosan ilyen mondatok kerül-
nek ki az írógépemből. Ha ezt hívják modorosságnak, kénytelen vagyok 
vállalni ma is, mit csináljak. S a kisváros rajza is átüt a pacifista pátoszon, 
az emberek megjelenítésében, az események csoportosításában, a kompo-
zícióban. Így jelentkezik a provincializmus, és árulja el magát, ilyen ön-
tudatlanul és alattomosan? És mégsem ez lenne a neve, ha ember, táj, idő 
és környezet a valóság jegyeit viseli magán, a hang és forma ellenére is?” 

A feltett kérdésben benne lapul a felelet és magyarázat is. Ügy látszik, 
míg Herceg János más műfajokon belül a valóság feltámasztásán fárado-
zott, ezek az eszközök nem adtak elég szárnyat az írásnak, most azonban, 
amikor csak a megéltet igyekezett megközelíteni ugyanezekkel az eszkö-
zökkel, az ember, táj, idő és környezet valóban a valóság jegyeibe öltöz-
ködött, még a pátosz kötőanyaga is kihullott közülük, vagy lényeggé, ma-
gatartássá változott. 

A Két világ szerzője kitűnő megfigyelőnek és visszaemlékezőnek bi-
zonyul. Fölöslegesnek érzem a mentegetőzését, hogy a megszépítő mesz-
szeség színesebbé és helyenként érdekesebbé teszi a történteket, mint 
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amilyenek a valóságban voltak, s hogy talán nem a megtörtént hűség, 
hanem az annál igazabb valóság megidézéséből születtek. Akárhol ütöm 
fel a kötetet, a konkrét megfigyelések hű pillanatfelvételeivel találkozom. 
Egyik helyen még egy olyan budai fiúnevelőintézet környezetrajzával is, 
amit a szerző csak pár ház távolságából láthatott, mégis, a róla írott né-
hány sor az intézet belső hangulatát őrzi, tanúsíthatom, mert néhány évig 
én is annak az intézetnek a növendéke voltam. De nemcsak a környezet 
hű, az emlékezet figurái is hús- és vérvalóságukban állnak elénk, ami any-
nyit jelent, hogy nemcsak annyi sornyi az életük, amennyit a szerző nekik 
szánt, hanem mert élettel ruházta őket fel, a sorokon túl már az olvasó is 
vitatkozhat velük, formálhatja őket. Dallos Sándorral jártam így például, 
akivel ugyan sohase találkoztam, de egyik regénye olyan közel hozta hoz-
zám, hogy szinte ismerősként üdvözöltem, amikor Herceg János leírásá-
ban a Japán-kávéházban elém lépett: 

– „Mi az oltári szentségnek hoztál ide, amikor itt nem is ismer senki? – 
tett közben dühösen szemrehányást barátunknak egy lengyelbundás fia-
talember, de olyan hangosan, s dunántúli tájszólásának olyan öblös páto-
szával, hogy az egész kávéházi nép odanézett egy pillanatra. Még József 
Attila se tette le mindjárt a parasztot, amivel a táblán lépnie kellett. Szép, 
keskeny arca volt, magasan ívelt szemöldöke ennek a haragos embernek, 
kreol bőre, s kicsit félrecsapott szürke asztrahán sapkájában olyan volt, 
mintha Miskin herceg lépett volna ki a regény lapjairól, hogy indulatainak 
és elégedetlenségének hangot adjon. – Dallos Sándor – mutatta be bará-
tunk, s azzal el is vesztettük a szemünk elől. Csak új ismerősünk állt ve-
lünk, s a fejét csóválta és ugyanazon a mély és dallamos hangon azt 
mondta. – örültek háza! Tisztára őrültek háza! – Nem volt sok időnk az 
ismerkedésre Dallos Sándorral. Épp csak elmondhattam neki, hogy novel-
láit annakidején megcsodálhattam a Nyugatban, és nagyon sajnáltam, 
hogy őt magát sehol se sikerült látnom. Vidéken volt talán, a szülőföldjén, 
s onnan küldözgette erőteljes novelláit? – A mélyben voltam! – kiáltotta, 
hogy mindenki odanézett a villamosmegállónál. – A szemétgödör alján! 
Az infemóban! Marékkal szedtem a lóganéjt egy csepeli rózsakertésznek 
a vágóhídon. És volt egy gyönyörű szeretőm, annak jártam az ablaka alá 
sírni. Ne nyúlj hozzám, kiáltottam rá, ha meg akart csókolni, majd ha em-
ber leszek megint! M. részvéttel emelte rá a tekintetét, de el is mosolyo-
dott mindjárt, mert hát azóta nyilván minden rendbe jött új barátunk kö-
rül. – Rendbe?! – húzta föl egyik szemöldökét, s most meg Rudolf Valen-
tinéhoz hasonlított, a sejk szerepében, s még fel is nevetett, ugyanolyan 
hangosan és dallamosan, a nagybőgő brummogásával a hangjában. Csak 
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egy szikrányi tisztesség legyen az emberben, s ebben a városban sose jön 
rendbe. Mert ez itt a mocsok metropolisza, ez a fertő fővárosa! Itt minden 
utcasarkon Júdás leselkedik, hogy harminc ezüst pénzért eladja az igaz 
embert. Irodalom? Minek az! Rózsaszínű takony legyen, s már mehet is 
az író feketemisét puncifikálni a legszebb színésznőknek! A ringyók 
mennyországa ez! De készülődik már a vörös isten, hogy lángostorral 
verje ki ezeket a tetves kúfárokat a szépség és szegénység tiszta templo-
mából! – A Berlini-téren megrendülve búcsúztunk el tőle. M. aggodalma-
san nézett a villamos után, hogy nem lesz-e valami baja, hogy ilyeneket 
mondott, de aztán mégis csak befordultunk a forgóajtón Ilkovicshoz. És 
itt megint a számon volt, hogy azt mondjam: Hát ez Budapest.” 

Igen ám, de ki emlékezhetik vissza harminc, vagy még több évvel ez-
előtt elhangzott párbeszédre – kérdezhetné valaki. Ha meg utólag találta 
ki, mit ér a visszaemlékezés? A kételkedés jogos, ám Herceg Jánosnak 
igaza van. Az ő hangulati emléke olyan erős, hogy magától oldódik újra 
szavakká, s elhiszem neki, hogy így is történhetett. Mondhatott Dallos 
Sándor mást is, de ezt is mondhatta. A megéltség élménye ad utólagosan 
is valóságízt a találkozásnak. 

És nemcsak egyes figurákat, hanem a kor irodalmi levegőjét is sikerül 
Herceg Jánosnak néhány mondatban érzékeltetni, méghozzá azok számá-
ra is, akiknek a megemlített nevek már semmit sem mondanak. Hallgas-
sunk meg egy ilyen részletet a Két világ című kötetből: 

„Igen, úgy el lehetett menni a vajdasági irodalomból, hogy utána se 
nézett az embernek senki. Talán csak Diószeghy Tibor volt ebben kivétel, 
de ahhoz meg kellett szöktetnie Nagy Katót, az ismeretlen szabadkai úri-
lányt és csillagot csinálni belőle a mozivásznon. Róla még olykor megem-
lékeztek a hirtelen híressé vált filmsztárral kapcsolatban, de kinek jutott 
volna eszébe Gál Ottót emlegetni. Pedig milyen könnyedén kezelte a tol-
lat, s milyen gyorsan érte az elismerés. Állítólag senki olyan szellemesen 
és világfiasan nem tudott elcsevegni egy csésze teáról, mint ő. Pedig hol 
volt akkor még Proust a Vajdaságból és háromoldalas mondata a 
Madeleineről! Vass Ádám vizesnyolcasokkal fellocsolt vendéglőjében, 
Oláh Sándor adósságát törlesztő festményei alatt, zónapörköltet és vese-
velőt reggeliztek a szabadkaiak, méregerős hegyes paprikát vágva bele 
karikára, s korsóból itták rá a frissen csapolt, habos sört, Fenyves Ferenc-
nek mégis a teáról jutott eszébe költői versenyt kiírni. Nyilván a kontraszt 
kedvéért támadt egyszerre ez az indokolatlan finomkodás. A provincia-
lizmus ellen akartak védekezni ezzel a csésze teával, akképpen vélekedve, 
hogy ha majd az írók elfelejtik a valóságot, a munka nélkül maradt vasa-
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sokat a Ferrung-gyár környékén, a Városháza körül köpködő csizmás 
atyafiakat és a zsíros gáblikat a kiskocsmákban, az irodalom egyszerre 
elveszti vidéki jellegét. Mert akkoriban már heves viták folytak, hogy mi 
legyen a célja és rendeltetése a magyar írásnak ezen a vidékén – a művelt 
olvasó szórakoztatása – ez volt a Bácsmegyei Napló összefoglaló jelsza-
va, miközben Novoszel Andor erősen vidékies humora legnagyobb sike-
rét aratta, s természetesen mindenki művelt olvasónak érezte magát.” 

Közbevetőleg kell megjegyeznem, hogy Herceg János szépprózáját fe-
lületesen ismerem, így azok a negatív jelzők, amelyek hamarjában 
eszembe jutnak, nem minősítő erejűek, mindössze arra jók, hogy a Két 
világ eredményeivel feleseljenek. Körülményes, vontatott, kispolgári 
Herceg prózája mondanám, a pátoszát már előbb említettem. A Két világ 
szerkezeti felépítése ezzel szemben gyors, gördülékeny, és cseppet sem 
fontoskodó. A fontoskodó magatartással talán már a kispolgári jelleget is 
érintettem, amelynek a meghatározásához a szerző véleménye is idekí-
vánkozik. 

„Nem szeretem ezt a szót: kispolgári. Túlságosan és igazságtalanul ál-
talánosít.” Így kezdődik a Két világ egyik fejezete. Mentegetőzik az író, 
vagy magyarázkodik? A továbbiakból kiderül, hogy egyiket sem teszi, 
hanem egy társadalmi légkört akar minél pontosabban, röviden és közért-
hetően jellemezni: „Az a kisváros, ahol fölnőttem, nem is tudott nagy 
társadalmi különbségekről. A Szemzők, a Dungyerszkijek, a Fernbachok 
és Geyerek életformájában minden előkelőségük ellenére maradt valami 
patriarchiálisan kispolgári, s hihetőleg nem egy bácskai kastélyban tun-
koltak bele a livrés inas szemeláttára a pecsenyés tálba. Az irodalomban 
látszólag még könnyebben ment a helycsere polgári és proletár változatá-
ban a szónak. Ahogy igazságtalanság volt Szentelekyt polgári írónak bé-
lyegezni, úgy a Kéve költői se maradtak meg mind a Harmadik Internaci-
onálé zászlaja alatt, pedig többségükben odatartozóknak vélte volna őket 
az ember. Egyikből könnyű regénysikerek írója lett, a másik a magyar 
kisebbségi lelkiállapot kifejezője, a harmadik, aki megmaradt forradal-
márnak, nem írt többé verseket. És végül: Mikes Flóris meghalt, mielőtt 
még veszélybe kerülhetett volna világnézeti tisztasága. Azóta különben is 
megtanultuk már, hogy csak az maradhat meg abszolút hősnek, aki ideje-
korán meghal.” 

Az anekdotázó derű felhangjai, de ezek nem lazítják a meghatározások 
pontosságát. Sok ismeretlen név? Igen, de hát az igazi regények hősei is 
mind ismeretlenek, amíg életre nem vergődnek az olvasó képzeletében. 
És Herceg János visszaemlékezésében az is vonzó, hogy az utólag ismert-
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té váltak nem kapnak utánaigazított jelentőséget vagy szerepet. Így azután 
Tersánszky J. Jenő, Kassák Lajos, Németh László, Benedek Marcell, 
Szirmai és Szenteleky – hogy csak néhány nevet említsek – nem olyan 
mértékben vesznek részt a könyvben, mint amennyit az irodalmi lexiko-
nok jelentőségi skálarendszere nekik juttatna, hanem amennyit a vissza-
emlékezés realitása, a hivatkozások és az önszerepeltetés rossz mellékíze 
nélkül az olvasó szórakoztatására számukra biztosíthat. 

A Két világ nem szakadékszéleket jelez, amelynek kétfelől tátongó 
mélységébe a kisebbségi író belezuhant, hanem nézetek, tradíciók, kultú-
rák találkozóhelyét, ahol a szellemi kincsek átadása, átvevése és azok 
közös ápolása nemcsak lehetőség, de kötelesség is. 

Igen, ifjú koromban azt gondoltam, az irodalom írókból és könyvekből 
áll. Ma már tudom, hogy nemcsak abból, de irodalmi magatartásból, az 
irodalmat megbecsülő szolgálatból és küldetésből is. Ez a szolgálat és 
küldetéstudat Herceg Jánostól elvitathatatlan. 
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BOGYAY TAMÁS 
Európa nyelvi enciklopédiája185 

Gyula Décsy: Die linguistische Struktur Europas, Vergangenheit – 
Gegenwart – Zukunft, Kommissionsverlag Ottó Harrassowitz, Wiesbaden 
1973,300 lap 
 
Két világháború megrázkódtatásaira volt szükség, hogy Európa pusztán 
földrajzi és történelmi fogalma politikai tartalmat kapjon, sőt eszmévé és 
céllá váljék. Van Európai Közösség, habár a kontinensnek csak egy részé-
re terjed ki. Terv és vágyálom az Egyesült Európa. Közgazdászok es poli-
tikusok mindegyiknek a munkásai és apostolai. Többnyire kitűnő szak-
emberek a maguk területén és lelkes idealisták. így az európai egység 
kérdéseivel ma már több intézményen kívül könyvtárnyi irodalom foglal-
kozik. A jelennel éppúgy, mint a múlttal. Mindenki számol Európa sok-
színűségével, a politikai, nyelvi, etnikai, kulturális széttagoltság okozta 
belső feszültségeivel. 

Különösképpen csak egy magyar nyelvtudósnak jutott eszébe, hogy 
megvizsgálja, milyen is Európa nyelvi valósága. Ez különös, de nem vé-
letlen. Décsy Gyula, a hamburgi egyetem finnugor nyelvészeti tanszék-
ének professzora, ugyanis a Kisalföld szülötte, aki csehszlovákiai kisebb-
ségi sorban tanulta meg, mit jelent az életben a különböző nyelvek talál-
kozása. Az ő kezdeményezésére alakult meg 1970 októberében az „Euró-
pai egyesülés nyelvi kérdéseinek bizottsága”, amelynek húsz tagja van 
Angliából, az Egyesült Államokból, Belgiumból, Dániából, Finnország-
ból, Franciaországból, Hollandiából, Nyugat-Németországból, Olaszor-
szágból és Svédországból; köztük Décsyn kívül még két magyar születésű 
nyelvtudós: a Bloomingtonban működő Sebeők Tamás és a németországi 
Freiburgból Szemerényi Oszvald. A bizottság segítségével létesült 1971 
végén Hamburgban „Az európai integráció nyelvészeti problémáinak in-
tézete”. 

Décsy könyve a bizottságtól támogatott kutatási terv keretében készült, 
de nincs hivatalos állásfoglalás jellege. Címét kissé szabadon, de értelem-
szerűen „Európa nyelvi szerkezeté”nek lehetne fordítani. A múltról szóló 
első fejezetek a legszükségesebb tudnivalókat foglalják össze. Az emberi 
nyelv eredetére vonatkozó elméletek ismertetése azonban különös fi-
gyelmet érdemel. Ugyanis az emberi művelődés világtörténelmének egyik 

                                                           
185 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 6. számában. 
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legfontosabb problémáját tárgyalja, amit azonban hiába keresünk a köz-
kézen forgó nagy világtörténelmekben. Ezekben mindig megtalálni az 
ember mint emlősállat egész családfáját, már ahogy az illetékes szerző 
elképzeli, de embervoltának legsajátságosabb ismérve, közösségi kultúrá-
jának legfontosabb eszköze, a nyelv, mintha tabu lenne. Hasonlóan törté-
nelmi érdekűek a további szakaszok is. Décsy sorra veszi és bemutatja a 
két európai alapnyelvet, az indogermánt és az urálit, azután a görög és 
latin európai vezetőnyelv szerepét, végül vázolja, hogyan alakult ki az 
európai művelődés két nagy tömbjének, a nyugati latin és a keleti görög, 
illetve szláv kereszténység területének sokszínű nyelvi képe. 

A könyv legnagyobb része természetesen Európa nyelvi jelenéről szol, 
bar itt sem maradnak el a történeti visszatekintések. Az átlagolvasót az 
lepheti meg leginkább, hogy a szerző nem genetikai, azaz származási ala-
pon osztályozza a nyelveket, hanem területileg megállapítható belső 
egyezések alapján. Ezeket az osztályokat az orosz Trubeckoj herceg és 
Román Jakobson nyomán „Sprachbund”-nak, szószerint nyelvszövetség-
nek nevezi, magyarul talán a csoport lenne a legmegfelelőbb megjelölés. 
A lényeg az, hogy az egyes csoportok földrajzilag összefüggő területen 
élő nyelveit nem a közös származás, tehát a szó igazi értelmében vett 
nyelvrokonság közelíti egymáshoz, hanem a szomszédsági kapcsolatok, 
azonos társadalmi fejlődés és hasonló tényezők. Míg a genetikai szemlelet 
a különbségeket hangsúlyozva a nacionalizmust szolgálta, ez az új területi 
osztályozás Décsy szerint jobban megfelelhet a mai szociális és politikai 
szükségleteknek. 

Tisztán nyelvészeti alapon nem lehet azonban mindig eldönteni, hogy 
egy-egy beszélőközösség idiómája önálló nyelvnek minősíthető-e, vagy 
pedig csak tájszólásnak. Nem egy esetben a beszélők közösségi tudata, 
politikai és földrajzi viszonyok döntik el a kérdést. 

Décsy a területi csoportok fölé emeli Európa öt nagy nyelvét, amelye-
ket az amerikai Benjámin Whorf nyomán „Standard Average European”, 
azaz standard átlag európai nyelvek néven foglal össze. Ezek a német, a 
francia, az angol, az olasz és az orosz. Az oroszt Benjámin Whorf még 
nem számította ide, de Décsy szerint nemcsak elterjedtsége és nemzetközi 
szerepe miatt kell a másik négy mellé állítani, hanem azért is, mert az 
utolsó kétszáz esztendő során belső jellegében is erősen nyugat-európai 
színezetűvé vált. 

Érdemes röviden ismertetni a csoportbeosztást. A viking csoportba tar-
tozik a dán, norvég, izlandi, a Faröer szigetek nyelve, az ír, skót-gael, az 
angliai Wales kelta nyelve, a breton, svéd, lapp, finn és a vepsza. A 
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litorális, vagy tengerparti csoport tagjai a fríz, hollandi, baszk, spanyol, 
portugál és máltai, amely voltaképp arab. A Peipusz csoporté az észt, vöt, 
hv es lett nyelv. A Rokytno csoportot a lengyel, litván, fehérorosz, ukrán 
es kasub alkotja. A dunai csoportba tartozik a magyar, cseh, szlovák, 
szlovén és a szerb-horvát. A balkáni csoporthoz kell számítani a románt, 
moldvait, bolgárt, makedónt, albánt, görögöt és törököt. A Káma csoport 
nyelvei a csuvas, cseremisz, tatár, baskír, votják, mordvin, zűrjén jurák es 
kalmük. Szigetnyelvnek minősíti Décsy a luxemburgit, amely voltaképp 
mózeli frank dialektus, a svájci réto-románok romancs nyelvét, a kelet-
németországi szorbot és a moldvai török gagauzok nyelvét. Végül diasz-
póra vagyis szórvány nyelvek a zsidó csoportok beszélte jiddis, ladino és 
karaimi, valamint a cigány és az örmény. 

Az olvasó meglepetéssel veszi tudomásul, hogy az egyes csoportok oly 
különböző eredetű nyelveiben mennyi rokon vonást fejlesztett ki a közös 
történeti múlt, szomszédság, hasonló életforma, még pedig nemcsak a 
szókincsben, hanem a belső szerkezetben, sőt a hangtanban is. 

Décsy könyvének legérdekesebb és a közelmúlt meg a jelen problémáit 
legközelebbről érintő része az, amely az európai nyelvek úgynevezett 
külső nyelvészetével foglalkozik, vagyis hogy mi a szerepük közösségek 
alkotásában és fenntartásában, valamint egymástól való elválasztásában. 
Miről is van itt szó? 

Az európai nyelvhatárok leírása az első téma. Érdemes idéznünk egy 
bekezdést: „A közelmúlt tapasztalatai alapján hajlamosak vagyunk a 
nyelvhatárokat földrajzi adottságokként felfogni, habár itt lényegileg 
kommunikatív ellentétekről van szó. Az őskori beszélőközösségeket 
egymástól bizonyára nem nyelvhatárok választották el, hanem igen nagy 
lakatlan illetve áthatolhatatlan területek, amelyek nem adtak érintkezési 
lehetőséget; Európa régi nyelveinek tehát évtízezredeken át teljes elszige-
teltségben kellett fejlődniök. A nyelvhatár a túlnépesedés terméke, amely 
Európában épp olyan régi, mint Kínában vagy Indiában. A problémával, 
amit a másnyelvűekkel való települési találkozás jelentett, az európai em-
ber máig sem tudott megbirkózni. Még ha fel is tesszük, hogy a nyelv-
nemzetiségnek társadalmi túlértékelése a 19. században a fejlődésnek 
csak átmeneti szakasza volt, a nyelvhatárproblématika Európában oly sok 
gyújtóanyagot tartalmaz, hogy minden igazi konfliktuskutatásnak első-
sorban kellene vele foglalkoznia. A második világháború óta folytatott 
gyakorlat, hogy a nyelv– és nyelvhatárkérdés tabu, amelyről nem kell 
beszélni, mert keleten a szocializmus, nyugaton pedig az eurokratizmus 
végleg megoldotta, programszerű öncsalásnak látszik, amely elfojt meg-
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lévő problémákat és ezzel akadályozza korai felismerésüket és konflik-
tusmentes megoldásukat.” 

Az európai nyelvhatárok jellemzése után jön a kölcsönös érthetőség 
kérdése. Különösen fontos a nyelv mint közösségalkotó erő. Mint az ír 
példa mutatja, többé-kevésbé elfelejtett nyelv is lehet nemzeti közösség-
tudat alapja. A „Nyelv és állam” című szakasz igen sokféle és bonyolult 
összefüggésre mutat rá. A „Nyelv es nemzet” azzal a magállapítással kez-
dődik, hogy a nemzetnek épp a nyelv a lényege és alapja. Szerepe Európa 
politikai történetében azonban igen különböző. Míg Német- és Olaszor-
szágot a modem nyelvi nacionalizmus egyesítette, Kelet-Európát ez bon-
totta szét kisállamok tömkelegére. Érdekes Décsy megfigyelése a nacio-
nalizmus fogalom értelmének változásáról. A második világháború előtt 
nacionalizmus alatt a nyelvnemzet, a nyelvközösség körének terjesztését, 
illetve védelmét értették, ma az öntudatos államok ellenállását jelenti na-
gyobb egységekre törekvő integrációs tervekkel szemben. 

„Európa nyelvmúzeuma” címen Décsy az államnélküli nyelvek helyze-
tét ismerteti. Nyelvi egyöntetűség szempontjából négy csoportba osztja az 
európai államokat, amelyek közt a Szovjetunió egész sor tagállamában 
kisebbségben van az államnak nevét adó nemzet. Itt persze felmerül az 
olvasóban a kérdés, hogy sokszor nem csak látszatállamiságról van-e szó, 
mert az igazi összetartó és irányító szervezet nem az állami közigazgatás, 
hanem a párt. 

Külön szakaszban tárgyalja Décsy a folyamatokat, amelyek elősegíthe-
tik az állam egynyelvűvé tételét, vagyis az állami és nyelvhatárok össze-
esését. Ezek az asszimiláció, a kitelepítés es a határkiigazítás. Különleges 
esetek azok, amikor az állam nyelvvé emel egy dialektust. Ez történt a 
moldvai, a makedón és egy csomó szovjetunióbeli török nyelv esetében. 
A nyelv mint az államalkotás alapja jellemezte a 19. és 20. századi Euró-
pa történetét. 

A nyelvi kisebbségekre térve Décsy a legújabb kor legsúlyosabb konf-
liktusaira tapint rá. Megállapítja, hogy manapság a vallásháborúk korának 
módszereit akarják alkalmazni a nyelvhasználatra. Ez azonban végzetes, 
sőt abszurd következményekkel járhat. Így kerül sor Décsynél a nyelvi 
kisebbségek szenvedéseire, az állam egynyelvűségére való törekvések 
múltjára és jelenére, a nyelvi szeparatizmusokra és még sok más hasonló 
jelenségre, amelyek nem is jutnak eszébe egy homogén nyelvi közösség-
ben lakó európai embernek. Külön problémát okoz sok nyelvben az írott 
és beszélt nyelv különbsége, másutt meg a kulturális fejlettség, azaz, 
mennyiben tudjak az egyes nyelvek saját eszközeikkel kifejezni a modem 
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élet és civilizáció fogalmait. Átfogó képet kapunk az európai nyelvek és 
nyelvjárásaik viszonyáról. Ezzel kapcsolatban érdekes a megállapítás, 
hogy az egykori nomád népeknél, így nálunk magyaroknál is, sokkal ki-
sebbek a nyelvjárási különbségek, mint másoknál, mert a gazdasági élet-
forma és politikai szervezet mozgékonnyá tette az embereket, a népkö-
zösség egyes részei sűrűn érintkeztek egymással. Ismerteti Décsy a külön-
féle nyelvcsaládok európai számarányát, a nyelvi érintkezések és nyelv-
keveredés, nyelvápolás meg purizmus kérdéseit. A jelen egyik fő problé-
mája a nyelvi sokféleség mint az integráció akadálya; a múltra vet érdekes 
fényt a nyelv és vallás című fejezet. A sokféleség részbeni vagy teljes 
összefogására törekvő különféle pán-mozgalmaknak, a pánszlávizmustól 
a páneurázizmusig, ugyancsak megvolt a maguk nyelvproblémája. A 
„Nyelv és személyiség” fejezet pedig arra figyelmeztet, hogy a nyelvi 
nacionalizmust sokszor épp assziminált idegenek, illetve peremvidékiek 
vitték túlzásba. 

Az európai nyelvek „belső nyelvészete”, vagyis hang-, alak– és mon-
dattani szerkezete, valamint szókincse, írása, nevei, megint rengeteg 
olyan jellegzetességet mutatnak, amelyekre nem is gondol a nyelvi és 
nemzeti különbségekre beállított átlag európai. 

A könyv utolsó előtti, a terjedelmes statisztikákat megelőző része Eu-
rópa nyelvi jövőjét tárgyalja. A fő probléma a nyelvi gátak leküzdése. 
Décsy végigtekinti ennek lehetőségeit, a két- és többnyelvűséget, tolmá-
csolást, nemzetközi rövidítések és jelek használatát. Külön fejezet szól 
arról, melyik nyelvet lehetne közös másodnyelvként bevezetni. Décsy 
tízféle szempontból vizsgálja a nagy európai élő nyelvek, valamint az 
eszperantó és a latin alkalmasságát. Ezek a szempontok: 1. A nyelvet be-
szélők száma. 2. Másodnyelvi funkciója. 3. Kiegyensúlyozottság az elter-
jedésben.^ 4. Tekintélye Európában. 5. Veszélyességi teher, vagyis meny-
nyiben félhetnek a más nyelvűek az elnyomástól. 6. Tengerentúli hasz-
nálhatóság. 7. Milyen mértékben vált nemzetközi jellegűvé. 8. Jóhangzás. 
9. Helyesírás. 10. Megtanulhatóság. Az eredmény: első helyre kerül az 
angol, másodikra es harmadikra egyenlő pontszámmal a latin es az eszpe-
rantó, azután jön a német, majd az orosz és legvégül a francia, amely csak 
szép hangzásában verhetetlen. 

Décsy Gyula könyve szigorúan módszeres és alapos nyelvész műve, de 
minden, csak nem száraz, elvont és olvashatatlan nyelvészet. Valójában 
Európa nyelvi enciklopédiájaként használható, amely éppúgy odavaló a 
nyelvtudós, mint az irodalmár és a politikus asztalára. 
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SZENTE IMRE 
A megújult világ186 

Maailma uutena, Magyar novellák 1929-1970, szerkesztette és fordította 
Hannu Launonen, Werner Söderström Kiadó, Helsinki 1973 
 
„Nem csak a líra!” – így kezdi a Maailma uutena (A megújult világ) című 
kötet előszavát Hannu Launonen, a magyar nyelv és irodalom kitűnő is-
merője s buzgó ismertetője Finnországban, utalva a hetvenes években 
megjelent két lírai antológiára (Toivo Lyy: Unkarin lyyra187 es Anna-
Maija Raittila: Kaivojen maa „A kutak országa ), melyekből a magyar 
költőkről s a magyar költészetről imponálóan szeles, korszerűen színvo-
nalas képet kapnak a finn versolvasók. – Nem csak a líra: a magyar próza 
is méltó arra, hogy idegen nyelvekre fordítva kölcsönhatásba lépjen Eu-
rópa s a világ irodalmával. 

Kecskeméti Istváné, a Helsinkiben élő finn-ugor s turkológus nyelvé-
szé az érdem; ő táplálta impulzusokkal, szakértői tanácsokkal s aktív segí-
téssel az egyszer felébredt érdeklődést; harmadikul, mintegy a hazai ma-
gyarság képviseletében Jávorszky Béla fáradozott ennek a több mint há-
romszáz oldalas gyűjteménynek létrehozásán, mely az elég tekintélyes 
számú, de nagyon is vegyes ízléssel szelektált regényfordítás után a XX. 
századi magyar kisprózából van hivatva ízelítőt adni az északi rokonok-
nak. A válogatás gondosságát dicséri a sokoldalú bemutatás, melynek 
súlypontja, mint az Előszó vallja, az „1949 utáni szocialista Magyaror-
szág” novellatermése; a harmincas évekből vett szemelvények mintegy 
ennek előkészítői; a két mai erdélyi író (Sütő András és Páskándi Géza) 
felvétele a határokon kívüli magyarságot öleli jelképesen az egyetemes 
magyar irodalomhoz; jelképesen, mondom, hisz a realitás nevében a vaj-
dasági, a pozsonyi s talán nem bűnös kívánság: a nyugati magyar szór-
vány irodalma is érdemelt volna némi figyelmet. De legyünk megértéssel: 
az otthoniak közül sem kerülhetett a kötetbe minden arra érdemes, hisz az 
antológia nem is lép fel „reprezentatív” igénnyel, csupán „a magyar kis-
próza főbb irányairól kíván képet adni” (Launonen). 

A képalkotás megkönnyítését szolgálja, a novellákon kívül, a kissé 
rapszodikusan felületes s helyenként hökkentőén kategorikus, de rövidsé-
gében is tartalmas előszó, de még inkább a könyv végén található, a kötet 

                                                           
186 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 6. számában. 
187 Ismertetése megjelent az Új Látóhatár 1971/1. számában (A szerk.). 
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íróit rövid életrajzukkal, főbb műveikkel ismertető nyolc oldalnyi iroda-
lomtörténeti összefoglalás. Ez viszont, valamint az utána következő bib-
liográfia, mely a magyar szépprózáról hozzáférhető elméleti-történeti iro-
dalmat gyűjti csokorba, éppen az alaposságot, körültekintő figyelmet s 
imponáló tájékozottságot mutatja a szerkesztő fő erényének. 

A novellák sorát A cirkusz nyitja meg, Karinthy Frigyes immár legen-
dás remeke, valamint a nem kevésbé nagyszerű de annyira más Barbárok, 
Móricz Zsigmond novellája. Alig lehetett volna jobban eltalálni az új ma-
gyar elbeszélés két alaptónusát: a személyes-érzelmest, a „mollt” és a 
tárgyias, de fojtottan szenvedélyest, a „dúrt”. Az előbbit a könnyeken át is 
derű, helyenként szelíd önirónia világítja át; az utóbbi levetkőzte a Mik-
száth-i anekdotázó humort, s a szűkszavú mese és még szűkszavúbb dia-
lógusok alatt hináros, sötét mélyeket sejtet, emberi- s néplélektani ször-
nyekkel. Bálint Györgyöt idézi az előszó: ebből a novellából rekonstruál-
hatná egy Mars-lakó a nyomtalanul eltűnt magyarságot. 

A kötetben mindkét alaptónusnak van folytatása. A mollnak Gelléri 
Andor Endre Dickensien könnyeztető s Gogolian vádló Ház a telepen c. 
elbeszélése, melynek elárvultjait a hazai könyörtelenség űzi ki még a tár-
sadalmon kívüli s alatti lumpen-paradicsomból is; vagy akár Kosztolányi 
kis remeke, az Omelette a Wobum, mely ugyanazt az árvaságot, kiszol-
gáltatottságot s életszomjat egy svájci polgári vendéglő jegesen előkelő 
világával szembesíti. De megtalálható a moll-műfaj az újabb novellában 
is: A hazudós (Fejes Endre novellája) mintha csak a Pál-utcai fiúk kiegé-
szítésére készült volna, hogy még egyszer s utoljára felvillantsa a tűnt 
édent: a prolinegyed tereit, a ligeti padokat, kócos kölykök –  akkor még 
nem hippik s nem huligánok –  esti gyülekező helyeit, mielőtt a világ ösz-
szedől s romjai alá temeti egy nemzedék gyermekkorát. 

A kis „hazudós” még csak tovább él valahol egy csillagon, a maga köl-
tötte mesevilágban: mindig lesz tágranyílt gyermekszem, mely követeli s 
csodálja a mesét, ha ő maga, testi mivoltában, el is tűnik az örvényben. A 
dúr műfajból éppen ez a vigasz hiányzik: a szörnyűség mezítelen, a go-
nosz győzelme véglegesnek látszik. Nagy Lajos novellájában (1919 má-
jus) még nem: akkor még volt remény arra, hogy a fegyverek, melyeket 
kiütnek a veszekedett őrültek kezéből, higgadtabb, bölcsebb kezekbe ke-
rülnek. Húsz-huszonöt év azonban elég volt minden optimizmus legázolá-
sára, a teljes sötétség eluralkodására. 

Nem kétséges, ha nem tételezünk is fel közvetlen hatást, hogy Sarkadi 
Imre: A szökevény és Sánta Ferenc: Nácik c. novellája egy hangszerelésű 
a Barbárok-kal. Sántánál még a színhely is azonos: a puszta, melyben 
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nincs búvóhely, be kell várni a pontból lovassá növő rettenetét. Ezúttal 
nem mezítlábas haramiákat furkósbottal, mint Móricznál, hanem csizmás-
fegyveres „kémelhárítókat”. Hasonlóak az áldozatok is: egy pásztor s egy 
fiúcska. S bár Sántánál vér sem folyik, úgyszólván semmi sem történik, s 
a novella végén hátatfordítva elügetnek a lovasok: a borzalom s a „bar-
bárság” semmivel sem kisebb, mint Móricznál. – Ebből a novellából is 
rekonstruálhatna valamit az a Mars-lakó! –  Sarkadi novelláját olvasva 
pedig újra átéltem lélekben, a „dúr” hangnem ellenére nem minden nosz-
talgia nélkül, ifjú-magamat, rongyos, tetves Szálasi-katonájaként, aki míg 
„csapattestét keresve” hazaruccan, akármikor az anyja konyhájában 
rántottcsirkéző bőrkabátos-bilgeris „honmentők” géppisztolyára kerülhet. 

Sántát eszközei: a csontvázára egyszerűsített story, melyet a litánia 
vagy inkább ostorcsapás-szerűen ismétlődő mondatokból épített párbe-
széd hordoz, rokonítják a Szerelem c. novella írójával, Déry Tiborral. 
Ehhez a novellához, mint hitem szerint sok más honfitársam sem, nem 
tudok tárgyilagosan viszonyulni, bár idestova húsz esztendő telt el azóta, 
hogy az újtípusú nácik börtöneiből előtántorogtak a sárgás-borostás, gyű-
rött foglyok, már aki előtántoroghatott. A finn szerkesztő számára kissé 
érthetetlen, miért tépték ki a pestiek az Irodalmi Újság 1956. aug. 28-i 
számát, melyben a Szerelem megjelent, az újságárusok kezéből, hisz mint 
mondja, „nem is ad programot, drámaisága burkolt, éle csak lassan tűnik 
elő s akkor is félig rejtve marad”. Valóban: nem program, inkább jajkiál-
tás és vád; nincs „éle”, azaz nem fenyeget, nem Idáit bosszúért az égre, 
csak éppen úgy hatott akkor – Déry hasonlatával élve –, mint mikor a 
moziban géphiba miatt sokáig némán pereg a film, aztán egyszerre vissza-
tér a hang a színészek üresen tátogó szájába s zajjal, zenével telik meg az 
egész terem. Azaz „megújult a világ” a börtönéből szabadult Déry-hős s a 
börtönéből kifelé reménykedő magyar nép szemének – de hiszen erről 
kapta ez az antológia is a címét: „A megújult világ” vagy „A világ meg-
újultan”, nyitva hagyva, mit ért a szón: objektív vagy szubjektív megúju-
lást-e. Ez nem kis különbség, mert elég valakit, akar egy egész népet, hét 
évre a börtönbe dugni, hogy kiszabadulva oly megújultnak, oly színesnek-
ízesnek tapasztalja a világot, mint még soha. 

A megújult társadalom friss lendületét s a szocialista munkán érzett 
örömöt hiába is keresné az olvasó a gyűjteményben; ellenben örvendete-
sen igaz a hátlapon, a kiadói ajánlásban olvasható megállapítás: „a szocia-
lista realizmus stílusiránya többé nem kötelez, az írók vallhatják magukat 
politikamenteseknek, fintoroghatnak a társadalomra – a szatíra s az irónia 
éppoly finomra csiszolódott, mint a lengyel mestereknél”. 
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A lengyeleket, elsősorban Slawomir Mrozeket, Örkény István néhány 
Egyperces novellája juttathatta a finnek eszébe, mint a Kenyér, a Férfi-
arckép, a Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók! Örkény, mint 
Mrozek is, kínos aprólékossággal és halálkomolyan keveri a megrendítő-
en igazat a groteszk képtelennel, bemutatva, mi mindenhez tud alkalmaz-
kodni az ember, de azt is, hogyan őrzi meg emberméltóságát az emberte-
lenségben. Hogy a lágeri kenyérosztás után mindennap az asztalon marad 
egy maroknyi morzsa, melyre senki az éhenhalás szélén állók közül nem 
támaszt igényt: ez maga az ember dicshimnusza, a jövőbe vetett hit zálo-
ga. Több keserűség sejlik ki a „Férfiarckép” e mondatából: „Ha még né-
hány évig sikerül adnom párhuzamosan vért és csontvelőt, amiben nincs 
okom kételkedni, akkor, azt hiszem, lényeges dolgokban nem fenyeget 
hiány.” 

A torzító tükör persze nem mindig villant fel ilyen mélyeket, sokszor 
csak a felületet pásztázza, játékosan, mulattatóan. A groteszk szatíra ki-
fogyhatatlan az ötletekben: a légyfogóra ragadt újházasok s a Legmeré-
szebb álmaink ... háromlábú kutyák-vontatta autója Örkény leleménye, a 
majmokból toborzott futballcsapat Moldova Györgyé. (A verhetetlen ti-
zenegy.) Örkénnyel ellentétben Moldova bőbeszédű, nem hagy ki egy 
„ziccert” sem, nem bíz semmit az olvasó képzeletére. Szórakoztató, he-
lyenként jól „oda is mondogat”, ütései azonban ritkán „ülnek”: annyifelé 
csapkod. De hisz tapasztaltuk ezt már A sötét angyal-ban is. 

Mellékesen jut eszembe, hogy a magyar elbeszélőket nem csak „dur” 
és „moll” hangvételekre lehet osztani, hanem, ettől függetlenül, „kevés-” 
és „bő lében főzőkre” is. Ez utóbbi nem szükségképpen rosszalló jelző: a 
szó öröme süt ki például Veres Péter stílusából, vagy hogy a kötetből 
Moldova után még egy példát említsünk: Szakonyi Károlyéból. 

Szakonyi, mint általában, ebben a novellájában is (Idegen házban) a 
barátság, az „emberi üdvözlet” (van egy ilyen című remek kisregénye), a 
hűség-hűtlenség finom lélektani elemzését építi bele storyjába. Szinte ő 
az egyetlen, aki a mai „szocialista valóságot” veszi hátteréül, méghozzá 
torzítatlanul, fintor nélkül. Annál tanulságosabb hősének „bűnbeesése”, 
„hűtlensége”, amiért nem jár kevesebb lelkiismeretfurdalás, mint a szo-
cialista realizmus korában az „osztályellenséghez” állásért. Hőse ugyanis 
gyárimunkás, aki benősül egy volt kisüzem-tulajdonos, jelenleg kátéesz-
tag családjába s apósa ajánlatára felcseréli a gyárat, ahol 7,20 órabére 
volt, a szövetkezetre és 9,50-es órabérre. Hogy mi mindenért kell kárho-
zottnak éreznie magát egy érzékeny lelkiismeretű ifjú munkásnak! Mintha 
a szövetkezet „nem a mi gyerekünk” volna! Az ember, már úgy látszik, 
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sohasem szabadul félelmeitől, szorongásaitól. Csak az okok s ürügyek 
váltakoznak aszerint, hol tételezzük fel az embert az idő és a tér koordiná-
táiban. 

Mándy Iván éppoly beilleszthetetlen bármilyen gyűjteménybe vagy 
osztályozásba, mint bármilyen szín szerint szervezett társadalomba. No-
vellája: Mozi, reggel (a témáról különben egész novelláskötet szól: Régi 
idők mozija) külön világ, kiragadott részlet abból az álom-vízmélyi ka-
vargásból, melyben a néhai mozibolondok számtalan metamorfózisban 
azonosulnak a néma filmek hőseivel, amelyben semmi sem reális s éppen 
ezért minden megtörténhet. Annál döbbentőbb élességgel lepleződnek le 
emberi vágyak, hiánybetegségek, agressziók: az időtlen emberi és a leta-
gadhatatlanul „pesti”. 

Az erdélyieket, legalábbis az ide felvetteket, valóságos üdülés olvasni: 
a vidék nyugalma árad belőlük Pesttel, a hegyeké az Alfölddel összeha-
sonlítva. Tamási Áron (Kivilágított fapiac), Sütő András (Ha én tudtam 
volna, hogy te vagy Mária) az otthon édes ízeit őrzik egy meglódult vi-
lágban; az emberiség jótevői az ilyen írók. A Sütő-szemelvény voltakép-
pen kiragadott részlet az író Anyám könnyű álmot ígért c. művéből, mely 
félig regény-önéletrajz, félig szociográfia s dokumentum, akár a Puszták 
népe. – A harmadik erdélyi: Páskándi Géza közelebb áll a hazai „nyugta-
lanokhoz”. Európa térképe c. novellája egy sokat szekírozott kisfiú riadt 
szeméből olvashatja ki a kérdést: miért bántja ember az embert? 

A leghosszabb, egyben a legproblematikusabb, mert legpolifónabb no-
vella Mészöly Miklós: Magasiskolá-ja. A látszólag egyszerű történet (az 
elbeszélő „én” egy nyarat tölt egy vadászsólymokat tenyésztő s kitanító 
telepen) a részletező mesélés, emberek és madarak aprólékos jellemzése 
ellenére megőrzi titkát: nem hagyja magát vitathatatlanul értelmezni. A 
belőle készített film megpróbálta: itt kidomborított, hozzátoldott, ott lefa-
ragott, átsiklott, elsikkasztott. Valami így is lett belőle: holmi fasiszta 
elitképző iskolára emlékeztető egydimenziójú vetület – nem tudtam elfo-
gadni. Külön tanulmányt kellene írni róla, itt nem vállalkozhatom arra, 
hogy elszámoljak róla magamnak s az olvasóknak. Ilyen művet lefordíta-
ni elképesztően nehéz, ha nem lehetetlen. A fordítás feltételez egyfajta 
végleges, lezárt értelmezést. Ha ez nincs meg, marad a lelkiismeretesen 
pontos, szóról szóra araszolás, nincs helye semmi átugrásnak, átstilizálás-
nak a könnyebbség kedvéért. S mivel nem segít az „összefüggés”, a nyel-
vet: a magyart s azonkívül az író egyéni nyelvét, „perfekt” kell ismerni. 

A fordító, aki az egész köteten át kitűnő nyelvismeretről és stílusérzék-
ről tesz tanúságot, alapjában itt is jó munkát végzett. Sajnos nem állt mó-
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domban, hogy minden fordítást összehasonlíthassak az eredetivel, de úgy-
sem vagyok barátja a bogarászó hibakeresésnek. Az a véleményem, hogy 
a fordítás jó, ha önmagában olvasva értelmileg s esztétikailag kielégít. A 
Magasiskola némely helyén azonban fölütöttem a fejemet és mert hozzá-
fértem az eredetihez, fölütöttem azt is. Ritkán tévedtem: azon a helyen 
valóban fordítás-hiba volt, elnézés, téves értelmezés, mely az amúgy is 
nehezen emészthető novellában nagyobb zavart okozhat, mint egyébként. 
De mint mondtam, az már önmagában tiszteletreméltó, hogy ilyen nehéz 
novellára egyáltalán vállalkozott. 

Mindent összevéve úgy gondolom, ebből az ismertetésből is kiderül, 
milyen gazdag, sokoldalú s árnyalt képet alkothatnak maguknak a finn 
olvasók a magyar novellákról és elbeszélésekről, mennyivel behatóbban 
megismerhetik a magyar lelket, a magyar világot e könyv alapján. Külön 
elemzést érdemelne, mennyi analógia, közös tárgy, probléma, mennyi 
stílusbeli hasonlóság tudatosodhat az értelmiségi olvasóban, aki saját iro-
dalmának, a finn íróknak is jó ismerője. Az otthon kiadott finn elbeszélők 
antológiájával egyetemben ez a könyv nevezetes dokumentum a finn-
magyar kultúrkapcsolatok történetében. 
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BORBÁNDI GYULA 
Hazai nyelvkönyvek külföldi tanulóknak188 

„Tarka lepke ...képes magyar nyelvkönyv, Frittmann Lászlóné munkája, 
az ábrákat Máger Ágnes készítette, Tankönyvkiadó, Budapest 1973,158 
lap  
Magyar szavak világa, írta Takács Etel anyagának felhasználásával Szen-
de Aladár, a rajzokat Gábor Éva készítette, Kézirat gyanánt, Budapest 
1973,239 lap  
Hogyan mondjuk helyesen? Írták: Ginter Károly, Kígyóssy Edit, 
Prileszky Csilla, Uhrman György, szerkesztette: Ginter Károly, Kézirat, 
Budapest 1973, 330 lap 
 
Magyarországon néhány év óta állandóan erősödik a vélemény, hogy jó, 
ha a külföldön élő magyarok gyerekei tudnak magyarul és a magyar ál-
lamnak kötelessége ezt előmozdítani. A magyar nép egy harmada kül-
földön él. Ennek az egyharmadnak mintegy egynegyede, tehát jóval több 
mint egy millió magyar ki van szakítva a magyar nyelvi környezetből. 
Persze, a szomszéd országokban élő magyar kisebbség sem él mindenütt 
zárt nyelvi tömbben, de az egy országon belüli lakhely lehetővé teszi az 
állandó és termékeny nyelvi érintkezést. A nyugati diaszpórákban viszont 
rendkívül nehéz a magyar nyelv megtartása és még nehezebb – különö-
sen, ahol az egyik házastárs nem magyar – a magyar nyelv továbbadása a 
gyermekeknek. A bajok és nehézségek közismertek. Felesleges a részle-
tekbe menni és az okokat felsorolni, örvendetes viszont, hogy a magyar 
nyelv ápolását a külföldi magyarok körében Magyarországon is időszerű 
problémának nyilvánították. Tekintsünk el annak vizsgálatától, hogy mi-
ért érdemes külföldön élő magyaroknak megtanulni magyarul. Annyi 
mindenesetre bizonyosnak látszik, hogy ha a külföldön élő magyar szülők 
gyermekei nem is maradnak meg magyarnak, hanem neveltetésük és élet-
körülményeik következtében egy más nép tagjaivá válnak, a magyar 
nyelv ismerete nem csak szellemi gazdagodást nyújt nekik, de hivatási 
pályájukon is előnyükre lehet. Már ebből a gyakorlati meggondolásból 
sem haszontalan a magyar nyelv elsajátítása, különösen, ha a származás 
és a magyar szülőkkel való együttélés ezt megkönnyíti. A külföldi magyar 
nyelvtanítást – mint erről a különféle felmérések és elemzések tanúskod-
nak – egyházközségek, cserkészcsapatok, magyar iskolák, egyesületek 
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vagy olykor lelkes magánemberek végzik. A munka, amelyet sokszor 
rendkívül mostoha viszonyok között végeztek és végeznek, felbecsülhe-
tetlen értékű és helytelen volna, ha bármilyen új kezdeményezés vagy 
intézmény az ő áldozatos munkájuk megemlítése nélkül indulna el. 

Amikor nyilvánosságra került, hogy a magyar hatóságok és az ő jóvá-
hagyásukkal, irányításukkal és ellenőrzésükkel működő Anyanyelvi Kon-
ferencia a magyar nyelv külföldi ápolásának és a külföldi magyar nyelv-
tanításnak az ügyét felkarolta, sokan kétkedéssel és bizalmatlanul fogad-
ták ezt a Budapestről jelentkező szándékot. Erre kétségtelenül volt okuk, 
hiszen a kezdeményezés némely kísérőjelensége és a múlt tapasztalatai 
óvatosságot sugalltak. Én most nem a minden magyarországi kezdemé-
nyezésre nem-et mondó és elutasító csoportokra, hanem józan, megfontolt 
és kritikus szellemű magyarokra gondolok, akik tettek és alkotások alap-
ján ítélnek. Amikor meg arról volt szó, hogy a magyar hatóságok tan-
könyvekkel óhajtják ellátni a külföldi magyar iskolákat és nyelvtanfolya-
mokat, elemi erővel tört ki a tiltakozás. Ismét némi joggal, mert a kezdet 
nem volt biztató. A Magyarországon használt iskolakönyvek – a „Lenin-
bácsi”-kkal, meg olykor nevetségesen ostoba és gyerekeknek sokszor 
megemészthetetlen „politikai” szövegekkel, nyelvtani, számtani stb. pél-
dákkal – külföldön csak idegenkedést kelthettek. Voltak, akik azt mond-
ták, nem kell a budapesti tankönyv, majd csinálunk olyat, amilyen nekünk 
kell. Ez viszont nem készült el vagy pedig erősen kifogásolható volt. Per-
sze, az lenne a helyes és kívánatos, hogy a külföldi magyarok teremtsék 
meg a maguk iskolakönyveit és gondoskodjanak az iskolák fenntartásáról. 
Valljuk be, ezt nem sikerült mindenütt és maradéktalanul megvalósítani. 
Jóllehet, fő törekvésnek továbbra is annak kell maradnia, hogy a külföldi 
magyarság – hiszen lenne módja rá – tartsa el művelődési intézményeit, a 
Budapestről kinyújtott segítő kezet nem indokolt és méltányos minden 
további nélkül elutasítani. Akik két évtizedig arról panaszkodtak, hogy a 
budapesti rendszer elzárkózik és elszigeteli a magyar népet a világtól, 
most – az enyhülés és kölcsönös érintkezés korszakában – nem tehetik 
ugyanezt, nem háríthatják el az érdeklődő és jószándékú közeledést. A 
dolgot magát kellene nézni, figyelmesen szemügyre venni és ha valami 
megállja a kritikát, elfogadni. Az új helyzet, amelybe kerültünk – a világ 
is és benne mi, külföldi magyarok is – időszerűtlenné teszi a mindent ele-
ve tagadás és elutasítás álláspontját, de ugyanakkor erős kritikai szellemet 
és bölcs mérlegelést követel. Ami értékes és hasznos, azt cseréljük ki. 
Adjuk át és fogadjuk el, juttassuk el Magyarországra és alkalmazzuk a mi 
munkánkban. Az, hogy egymástól eltérő, két különböző világban élünk, 
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nem lehet akadálya, hogy a jó magyar alkotások eljussanak mindenhová 
és valóban közkinccsé váljanak. 

Ilyen jó magyar alkotások azok a tankönyvek, amelyek az Anyanyelvi 
Konferencia Védnökségének megbízásából készültek. Mind a három 
1973-ban került ki a nyomdából, a „Tarka lepke...” a budapesti Tan-
könyvkiadó gondozásában, a másik kettő kézirat gyanánt. A szerzők ma-
gyarországi nyelvészek és nyelvtanárok, a lektorálok között találjuk 
azonban az Egyesült Államokban élő Nagy Károlyt is, aki értékes tapasz-
talatokat szerzett a külföldi magyar nyelvoktatásban és tanulmányaival, 
cikkeivel jelentős mértékben mozdította el a magyar nyelvtanítás ügyét. A 
„Tarka lepke...” színes ábráival, kitűnő borítólapjával, könnyen áttekint-
hető szerkezetével, példás tipográfiájával nyomda technikailag is elsőren-
dű alkotás. A másik két könyv esetében, azt hiszem, inkább a praktikus-
ságot és az olcsó előállítást tartották szem előtt, külsőre nem annyira tet-
szetős, mint a „Tarka lepke...”. Ez utóbbinak nagy előnye, hogy a tanulók 
rajzolhatnak is bele, a nyomtatott rajzokat kiszínezhetik, tehát a könyvet 
maguk is gazdagíthatják és így végső formájának kialakításához hozzájá-
rulhatnak. 

A könyvek módszertani megítélésében nem vagyok illetékes. Ezt a 
vizsgálatot nyilván elvégzik majd a szakemberek. A nyelvtani példák es 
az irodalmi szemelvények ellen, úgy érzem, nem lehet kifogás. A szerzők 
bőven merítenek a magyar népdal- és népmese kincsből, igen sok a tréfás 
mondás, játék és mulattató anekdota, az irodalmi szemelvények meg va-
lóban olyanoktól származnak, akik a magyar írás klasszikusai. A „Tarka 
lepké ...”-ben a népköltés remekein kívül Weöres Sándor, József Attila, 
Benedek Elek, Móra Ferenc, Illyés Gyula, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc és 
Móricz Zsigmond-szövegeket találunk, rajtuk kívül Jobbágy Károly es 
Gazdag Erzsébet egy-egy versikéjét. A népdalszövegek, népmesék, tréfás 
mondások, játékok és irodalmi szemelvények felnőtteket is gyönyörköd-
tető olvasmányok és aki megfelelő irányítással ebből a könyvből tanul 
majd magyarul, valóban szépen fog beszélni nyelvünkön. A „Magyar 
szavak világa” amolyan munkafüzet 8–12 éves gyerekek számára. Az 
irodalmi szemelvényekkel itt is meg lehetünk elégedve. Az előbb említet-
teken kívül a gyerekek Tóth Árpádtól, Ady Endrétől, Vörösmartytól, 
Csokonaitól, Aranytól, Nemes Nagy Ágnestől, Végh Györgytől, Rónay 
Györgytől, Kisfaludy Sándortól, Gárdonyi Gézától, Babits Mihálytól, 
Takács Gyulától, Dsida Jenőtől, Kölcsey Ferenctől, Devecseri Gábortól, 
Károlyi Árnytól és Szép Ernőtől kapnak szemelvényeket vagy idézeteket. 
Ezenkívül, sok népdalt és népmesét. A „Hogyan mondom helyesen” című 
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kötet már nagyobbak, 16–20 évesek számára készült. Ebben már részlete-
sebbek a nyelvtani szabályok, a szövegek is a fejlettebb értelemhez és 
kevésbé a játékos kedvhez szólnak. A szemelvények szerzői: Molnár Fe-
renc (A Pál utcai fiúk), Gárdonyi Géza (Egri csillagok), Balassi, Tinódi, 
Illyés, Petőfi (János vitéz), Garay (Háry János), Jókai (A kőszívű ember 
fiai), Kosztolányi, Fazekas, Szilágyi Ferenc (A magyar szavak-ról) és 
Kölcsey. Ez a könyv a tanulót már Magyarországgal is megismerteti, né-
hány tájat és várost mutatva be, szövegben és képben. 

Amitől sokan tartottak és ami a külföldre küldött első könyvekben ész-
lelhető volt, a szükségtelen és túlzott politizálás hiányzik ezekből a mun-
kákból. Én legalábbis nem találtam olyan szövegrészt, utalást vagy kifeje-
zést, amely a külföldi magyarok világnézetét, politikai beállítottságát sér-
tené vagy idekint bántónak, szokatlannak, idegennek hathatna. Akár nyu-
gaton is kiadhatták volna, persze, a szerzők nem leplezik, hogy Magyar-
országon készült a munkájuk és ez ki is derül, ami nem baj, de a mai Ma-
gyarország társadalmi berendezkedése és kormányának politikája nem 
nyomja rá bélyegét. Miért ne használhatnák tehát a külföldi magyar isko-
lák és nyelvtanárok? 
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HANÁK TIBOR 
A káderrendszerről189 

Bálint Balla: Kaderverwaltung, Versuch zur Idealtypisierung der 
'Bürokratie' sowjetisch-volksdemokratischen Typs, Ferdinand Enke 
Verlag, Stuttgart 1972,282 lap 
 
Tálán még soha nem volt olyan nagy politikai-ideológiai időszerűsége a 
népi demokráciák bürokratikus problémáinak és egyáltalán a bürokratiz-
mushoz való viszonyulásuknak, mint napjainkban, mikor maguk a mar-
xisták, köztük Roger Garaudy bürokratizmussal vádolja a Szovjetuniót, 
mikor a magyar pártvezetőség visszautasította a szociológusok, nevezete-
sen Hegedűs András és Márkus Mária bürokrácia-felfogását. A Szocioló-
giai Kutatócsoport egykori igazgatója több írásában kifejtette, hogy a szo-
cializmusban is lényegi viszonnyá válik a bürokrácia és a bürokratikus 
berendezés; a szocializmus építésének során éppúgy kialakul a bürokra-
tizmus, mint az osztálytársadalmak viszonyai között. A párt Központi 
Bizottsága felrótta, hogy Hegedűsék ezen az alapon elvitatják a népi de-
mokráciák szocializmus-jellegét, hiszen a népi demokráciáknak csak két 
típusát különböztették meg: az egyik fajta lényegében a tőkés országok 
útját követi, a másik meg az „államigazgatás” elvére épül. Ez utóbbiban a 
társadalmi szükségleteket „bürokratikus apparátusok határozzak meg”, 
mindenekelőtt a bürokrácia hatalmi és csoportérdekeinek megfelelően. 

Balla Bálint, a nyugatberlini Műszaki Egyetem szociológia professzora 
azt az első hallásra meglepő tételt képviseli nemrég megjelent könyvében, 
hogy a Szovjetunióban és a népi demokráciákban uralkodó rendszert nem 
egészen indokolt bürokráciának nevezni. Szerinte ehhez a fogalomhoz 
elmosódó jelentések és a megbélyegzés, elutasítás szándéka tapad. Sze-
rinte „egyfelől a rendszer hivatalos doktrínája semmiféle szerepet nem 
juttat a bürokrácia fogalmának a közigazgatás tárgyi struktúrajegyeinek 
leírásában, másfelől viszont a kritika fényében átláthatatlan problématerü-
let jelenik meg és a bürokrácia válik az egész rendszer hibáinak gyűjtőfo-
galmává. Ezért kézenfekvő megkérdőjelezni, hogy az egész fogalomcso-
port alkalmas-e a szovjet rendszer körében előforduló jelenségek megne-
vezésére.” (13.) 

A szerző először bemutatja, hogy a marxizmus eredeti formájában, te-
hát Marx elképzelése szerint tagadása volt annak, amit bürokráciának és 
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bürokratizmusnak nevezünk. Az egész probléma az elidegenedés jelensé-
gével van szoros kapcsolatban. Az elidegenedés megszüntetése, a kapita-
lista állam elhalása maga után vonja a bürokrácia felbomlását. Balla Bá-
lint Marx műveinek alapos ismeretében utánajár annak is, hogy vajon a 
marxizmus mit akart az elidegenedett és elnyomó hivatalnoki rendszer 
helyébe tenni. Az elemzések nyomán kirajzolódik Marx elképzelése „az 
egyetemes típusú közigazgatásról”, a társadalmi megosztottságot feloldó, 
„a humanista természethez visszatérő” rendszerről. „Mert a nyilvános 
ügyek kezelésének egy fajtája Marx szerint úgy látszik nélkülözhetetlen 
lesz a kommunizmusban is.” (43.) 

Mielőtt a szerző megvizsgálná, hogy vajon Marx egyetemességre és 
humanitásra irányuló elgondolása miként módosult Leninnél és hogyan 
realizálódott a szovjet gyakorlatban, közbeiktat egy látszólagos kitérőt 
Max Weber bürokrácia-elméletéről. Látszólagos a kitérő, mert a század 
elejének legnevesebb német nemzetgazdásza és szociológusa a bürokrácia 
olyan típusát rajzolta meg, mely relativizálja Marx elképzelését, frappán-
san érzékelteti, hogy másképp is lehet gondolkodni a bürokráciáról, mint 
Marx tette. Max Weber ugyanis nem hitt abban, hogy meg lehet szüntetni 
az elidegenedést, a társadalmi megosztottságot, hogy helyre lehet állítani 
az egyetemességet, a totalitást. Nem tagadta Marx észrevételeinek érvé-
nyességét, a bürokrácia jelenségeit, de azt vallotta, hogy ezek a vonások, 
a munkamegosztás, a specializálódás, a kiszámíthatóság, vagyis összefog-
lalóan az elidegenedés a haladás velejárója. Max Weber szerint épp ezért 
a bürokráciára szükség van, nélküle nehezen lenne megvalósítható a kü-
lönböző részek rendje és összmunkája: „A bürokrácia technikailag lehető 
legjobb működése biztosítja az ésszerű cselekvés elsődlegességét, hozzá-
járul ahhoz, hogy érvényesítsük azt az elvet, mely szerint az életfolya-
matoknak a kiszámíthatóság révén kézbentarthatónak kell lenniök és ily 
módon biztosítja a bürokrácia a társadalmi kapcsolatok igen magas fokú 
stabilizálási lehetőségét.” (58.) 

Balla Bálint „Kaderverwaitung” című könyve a Marx és Weber bürok-
rácia-fogalmának kidolgozásával voltaképp már két fontos indoklást adott 
arra vonatkozólag, miért nem ajánlatos a marxizmus társadalomigazgatási 
koncepcióját és a megvalósult szovjet rendszert klasszikus értelemben 
felfogott bürokráciának tekinteni. Marx humanista örökségéből követke-
zően eleve arra lehet számítani, hogy követői magúkévá teszik a bürokra-
tizmustól való megszabadítás szándékát, másrészt pedig épp Max Weber 
bürokrácia-elméletéből látható, hogy mennyire idegen ettől a marxizmus 
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törekvése, hogy itt valójában nem csupán társadalomszervezési, hanem 
világnézeti kérdésről van szó. 

Leninnél azonban fordul egyet a marxi elmélet. Nemcsak azért, mert 
időközben jelentősen megváltoztak a társadalmi körülmények, hanem 
azért is, mert Lenin nem ismerhette Marxnak azokat az írásait (a párizsi 
kéziratokat), amelyekben az elidegenedés központi szerepet játszik. Saját 
helyzetéből, feladataiból és ismereteiből kiindulva Lenin ugyanis a forra-
dalomhoz elengedhetetlenül szükségesnek tartotta a harc feszes szerve-
zettségét, a katonai jellegű parancsrendszert és a hadvezetés stratégiáját. 
Ennek központi fogalma a „transzmisszió”, az energiaáttétel elve, mely 
szerint a forradalmi mozgalom nem elégedhet meg spontán akciókkal, 
anarchista vállalkozásokkal, hanem a központi parancsnokság, az élcsapat 
elgondolásai szerint vezetett tömegek tervszerű támadásainak összefüggő 
rendszerét kell alkotnia. Lenin tehát a hivatásos forradalmárok szervezeté-
re, a pártra épített, melyben a munkamegosztás és specializálás alapvető-
en fontos a technikailag zavartalan működéshez. Bállá Bálint ennek elle-
nére azt vallja, hogy a lenini rendszer jelentősen eltér a wéberi szakigaz-
gatási modelltől. Lenin elképzelésében nem a hivatali munkán van a 
hangsúly, nem is a szabályzatok betartásán, hanem az odaadó agitáción, s 
meggyőző propagandán és a harc eredményességén: „a hivatásos forra-
dalmiság minden más, csak nem nyugati bürokrácia” – állapítja meg a 
szerző. (72.) 

A szovjet és a népi demokratikus viszonyok vizsgálata ugyanehhez az 
eredményhez vezet. Balla Bálint emlékeztet arra, hogy először Trockij 
nevezte a szovjet rendszert a „bürokraták uralmának”. Szerinte azonban 
ez a megjelölés nem találó: „Ami itt uralkodik, az nem a bürokrácia. 
Egyes személyek és kis csoportok uralkodnak, igénybe veszik a közigaz-
gatási szervezetet, melynek munkatársai anyagi létükkel a transzmissziós 
rendszerhez kapcsolódnak. Ez azonban, tekintve, hogy hiányzanak az 
elismert játékszabályok, az uralmi rendszer potenciális formájának céljait 
szolgálja.” (106.) 

Ezzel indokolja a szerző, hogy a szovjet és a népi demokratikus társa-
dalmi szervezettséget nem helyes bürokratizmusnak nevezni, hanem más 
szóval kell jelölnünk. Erre legalkalmasabbnak látszik a könyv címéül vá-
lasztott kifejezés: „Kaderverwaltung”, káder-rendszer, a káderekre épülő 
közigazgatás. Ennek egy sajátos formája lépett elő Sztálin uralkodása 
idején, de módosított változata jelenleg is megtalálható a kommunista 
országokban. 
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Balla Bálint igen nagy szociológiai elemzőképességgel dolgozza ki a 
káderrendszer általános és speciális vonásait, működési formáit, személyi 
és erkölcsi követelményeit. Csaknem minden részletnél kibontakozik a 
szovjet típusú társadalmi szerkezet központi és univerzalista jellege, a 
sokoldalúság es a mindenen való uralkodás igényével fellépő tulajdonsá-
ga. Mivel a káderek tevékenysége nem annyira a tárgyi és technikai érte-
lemben vett teljesítmény elérésére, hanem a hatalom szilárdítására irá-
nyul, az egész rendszert átjárja a kiszámíthatatlanság. Hiányzik ui. a 
„központi parancsnokság” társadalmi kiterjedésének körülhatárolása, 
mind pedig a tekintély és illetékesség körének megállapítása, következés-
képp meglehetősen önkényes a szovjet jog meghatározása is, mint erre a 
szerző egy rövid fejezetben rámutat. (131–139.) Mindezek a sajátosságok 
hiányoznak a nyugati bürokráciákban, hol a megosztás, a szakszerűség, a 
tárgyi teljesítmény és a technikai perfekció elve uralkodik, és hiányzik az 
a meggyőződés is, hogy a társadalomirányítás valamilyen végső cél eléré-
se érdekében, humanista eszmékért történik. 

A könyv fejtegetései hosszú távon statikus jellegűek, a rendszer tipikus 
működési elveit és követelményeit mutatják be, de figyelmeztetnek arra 
is, hogy az így kirajzolódó állóképek a módszer következményei. Balla 
Bálint nem hagyja figyelmen kívül az egyes országok adottságainak befo-
lyásoló erejét, sem pedig a Sztálin idejében kiteljesedett káderrendszer 
utóbbi két évtizedének változásait, bár ezek számbavételének viszonylag 
rövid szakaszokat szentel. Sajnos hiányzik a bővebb kifejtése annak az 
érdekes kijelentésnek is, hogy az anyagi érdekeltség elvével idegen elem 
került a teljes embert követelő, elvben puritán erkölcsű rendszerbe. Ez 
szerinte nem csupán elméleti feszültségeket eredményez, hanem 
gyakorlatiakat, érdekellentéteket a különböző párt-káderek és a gazdasági 
szakemberek között. (196–197.) 

Balla Bálint könyve szigorú értelemben vett tudományos mű. Távol áll 
tőle minden ideologizáló és vitatkozó szándék; nem tesz engedményeket 
sem az irodalmiság, sem a közérthetőség követelményének. Nem mintha 
tudományos módszerességével, gondos különböztetéseivel el tudná érni, 
hogy ezentúl a szovjet rendszert ne nevezzék bürokráciának; a szóhaszná-
lat túllép a nyelvészek és más szakemberek aggályain; a helytelen kifeje-
zések meghonosodása a nyelvtörténet egyik kísérőjelensége. Balla Balint 
könyvének értékeit azonban nem is a hatásán ill. terminológiai hatáslehe-
tőségén kell lemérni. Munkája jelentős tudományos teljesítmény, melynek 
mélyén súlyos politikai és világnézeti felismerések ülnek. Aki veszi a 
fáradságot a tüzetes elolvasásra, nemcsak sokoldalú oktatást kap a bürok-
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rácia és a káderrendszer mibenlétéről, hanem rádöbben a problematika 
alapvető politikai jelentőségére és elsőrendű időszerűségére. 
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BORBÁNDI GYULA 
Híres magyarok190 

Peter Gosztony: Miklós von Horthy, Admiral and Reichsverweser, 
Musterschmidt, Göttingen 1973,119 lap 
Prominent Hungarians Home and Abroad, Edited by Márton Fekete, Fe-
hér Holló Press, London 1973, 480 lap 
 
Egy göttingeni kiadó „Személyiség és történelem” című sorozatában évek 
óta igényes kis portrékat jelentet meg a világtörténelem nagyjairól. E so-
rozatában a legutóbbi kötet Horthy Miklósról szól. Szerzője Gosztonyi 
Péter, Bernben élő magyar történész, folyóiratunk állandó munkatársa, 
aki német írásait Gosztony néven jegyzi. A sorozatnak az a célja, hogy 
történelmi személyiségek életét és munkásságát röviden összefoglalja, a 
történelem iránt érdeklődő, de abban időhiány vagy egyéb okok miatt 
elmélyülni nem tudó, szélesebb olvasóközönséget a nagy emberek életé-
ben eligazítsa. Horthy Miklós az első magyar, aki ebben a „híres embe-
rek” sorozatban megjelent. Gosztonyi Péter szakértője a kornak, amely-
ben Horthy Magyarország élén állott és nemcsak a vonatkozó irodalmat 
ismeri az utolsó sorig, de egyéni kutatásokkal is gazdagította a Horthyra 
vonatkozó ismereteket. A kormányzóról az elmúlt években Magyarorszá-
gon több munka jelent meg (Gárdos Miklós, Vas Zoltán és a „népszabad-
ságos” Pintér István tollából), ám egyik sem történetírói munka, hanem 
újságírói eszközökkel megírt irányzatos, olykor rosszindulatú politikai 
pamflet. Gosztonyi tudományos lelkiismeretességgel rendszerezte a Hor-
thyra vonatkozó hatalmas anyagot, szakszerűen, elfogultság és részrehaj-
lás nélkül igyekszik az eseményeket értékelni, Horthy szerepét megvilágí-
tani és mind erényeire, mind hibáira rámutatni. A kép, amelyet rajzol tár-
gyilagos és meggyőző. Arra is kiterjed figyelme, hogy Horthyról elterjedt 
és különböző forrásokból eredő torzításokat és félreértéseket helyreigazít-
son. így például nem talált hiteles bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy 
Horthy – mint kommunista bírálói írják – verte le az 1918 februári catta-
rói matrózlázadást. A dokumentumok szerint Horthy abban az időben 
Polában tartózkodott. Gosztonyi azt sem látja bizonyítottnak, hogy Hor-
thy keresztülvihette volna Károly király visszatérését a trónra, ha nem 
vezetik önös érdekek. A döntő kérdés, Gosztonyi szerint az, hogy Károly 
király tudott-e produkálni olyan nyugati garanciát, amely elháríthatott 

                                                           
190 Megjelent a Új Látóhatár 1973. évfolyam 6. számában. 
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volna minden diplomáciai és katonai következményt. Miután ilyen garan-
ciával a király nem rendelkezett, Horthy – tartva a kis-antant beavatkozá-
sától és kellő értékére szállítva le a Károlynak tett homályos nyugati ígé-
reteket – a béke érdekében csak azt tehette, amit tett, tehát megakadályoz-
ta a Habsburg-restaurációt. Gosztonyi elismeri, hogy Horthy konzervatív 
gondolkozású, a régi rendhez ragaszkodó és reformoktól idegenkedő ál-
lamfő volt, de javára írja, hogy csak vonakodva csatlakozott Hitlerhez és 
nem szívesen vitte bele az országot a háborúba. Amikor az elveszettnek 
bizonyult, mindent elkövetett, hogy az ország a lehető legkevesebb vesz-
teséggel kikerüljön belőle. Rákosi és elvbarátai ennek ellenére a háború 
után bíróság elé kívánták állítani, ám Sztálin ettől eltanácsolta őket és 
amikor 1946-ban magyar kormánydelegáció járt Moszkvában, a szovjet 
diktátor Rákosi jelenlétében azt mondotta Nagy Ferenc miniszterelnök-
nek, „Ne ítéljék el Horthyt... egyfelől mert öreg ember, másfelől nem sza-
bad elfelejteni, hogy 1944 őszén fegyverszünetet ajánlott nekünk.” Gosz-
tonyi részletesen ismerteti Horthy emigrációs éveit a portugáliai 
Estorilban, ahol – miután minden vagyona elveszett – a néhány jómódú 
híve által létesített „Horthy-alap” juttatásaiból tartotta fenn önmagát és 
családját. 

Gosztonyi munkája rokonszenves; igen alkalmas arra, hogy a német 
olvasó hiteles képet kapjon a magyar történelem egy érdekes szakaszáról. 

* 
Ha nem is történeti jelentőségű személyiségről, mint Gosztonyi műve, 

„híres” magyarokról tájékoztat Fekete Márton „Prominent Hungarians 
Home and Abroad” – „Kiváló magyarok odahaza és külföldön” – című 
480 lapos angol nyelvű kézikönyve is. A „Prominent Hungarians” amo-
lyan Who is who – Ki kicsoda –, amelyből az angol nyelven olvasó ér-
deklődő életrajzi adatokat és hasznos eligazításokat kap a világ minden 
táján élő majd négy és fél ezer magyarról. Fekete Márton egy Londonban 
élő magyar írónak, folyóiratunk egy munkatársának álneve. Prominent 
Hungarians című munkájának első kiadása 1965-ben jelent meg az Auro-
ra Könyvek sorozatában. A javított, bővített második kiadást már a lon-
doni Fehér Holló Press jegyezte mint kiadó. Az első kiadás nyomtatásban 
jelent meg, a mostani ofszet eljárással készült. 

Fekete Márton vállalkozását nem lehet eléggé dicsérni. Az egész gyűj-
tő, rendszerező, ellenőrző és leíró munka az ő műve. Teljesebb, mint a 
hasonló hazai vállalkozás, mert figyelme kiterjed minden „kiváló” ma-
gyarra, bárhol éljen is a világban; tárgyilagosabb, mert nem minősíti poli-
tikailag a gyűjteménybe felvett személyeket és végül szakszerűbb, mert az 
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adatokban csak arra korlátozódott, amit az ilyen munkákban említeni szo-
kás. Persze, vannak a kötetnek hibái és fogyatékosságai is, de ezek nem a 
szerkesztő világnézeti vagy politikai beállítottságára, hanem azokra a ne-
hézségekre vezethetők vissza, amelyek között ilyen magyar munka kül-
földön és egyetlen ember erőfeszítéseként készül. 

A gyűjteményben 4461 címszó szerepel. A felvett személyek egyhar-
mada, 1550 külföldön élő magyar, tehát megfelel a hazában és az ország 
határain kívül élő magyarok arányának. Az említett 1550 külföldi ma-
gyarból 626 Amerikában, 140 Romániában, 122 Angliában, 119 a Né-
metország Szövetséges Köztársaságban, 98 Kanadában, 76 Franciaor-
szágban, 47 Svájcban, 44 Izraelben, 43 Csehszlovákiában, 35 Ausztriá-
ban, 31 Olaszországban és 28 Jugoszláviában él. A gyűjtőmunka elsősor-
ban azokra terjedt ki, akikkel a sajtó gyakran foglalkozik vagy akik vala-
milyen rendkívüli teljesítménnyel hívták fel magukra a figyelmet. A szer-
ző nem kérdőív-rendszerrel dolgozott, tehát az érdekeltek sem adatokat 
nem szolgáltattak, sem a róluk készült szöveget nem ellenőrizték. Ennek 
következtében elég sok a tévedés és avult adat, főleg, ami a lakáscímeket 
illeti. Van néhány következetlenség is a címszövegekben. Miután a szer-
kesztő nem biztosíthatta a teljességet, felesleges volt némelyeknél feltün-
tetni a kitüntetéseket, társasági és egyesületi tagságokat. Miután a szöve-
gek hosszúságát a rendelkezésre álló adatok döntötték el, olykor szembe-
szökőek az aránytalanságok. Vannak hírességek, akikről alig egy-két sor 
életrajzi adat olvasható, kevésbé híreseknél pedig túlzottan sok az infor-
máció. Többen hiányoznak, ez örök probléma a lexikonoknál és életrajzi 
kézikönyveknél. (Nekem különösen feltűnt Balázs János 
irodaomtörténész, Barankovics István közíró és politikus, Bán Róbert 
filmrendező, Konrád György író, Kovách Aladár író, Haldimann Éva mű-
fordító, Simándy Pál író, Földes-Papp Károly filozófus és írástörténész, 
Petrich Géza műegyetemi tanár, Czine Mihály irodalomtörténész, Fehér 
Ferenc és Tolnai Ottó vajdasági költő, Kardos László etnográfus, a népi 
kollégiumi mozgalom volt vezetője, Kaczér Illés izraeli író, Ladányi Mi-
hály költő, Pfeiffer Zoltán politikus, Révay István történész, Mende Tibor 
politikai író, Monoszlóy Dezső költő és író, Selye János egyetemi tanár, 
Szász Tamás pszichológus, Püski Sándor könyvkiadó és a sportolók közül 
Balczó András és Földi Imre olimpiai és világbajnok nevének hiánya.) 

Van néhány adatbeli tévedés is, amelyre – szem előtt tartva egy későb-
bi kiadást – talán nem felesleges rámutatni. Bogyay Tamás például már 
évek óta nem igazgatója a Müncheni Magyar Intézetnek. Békeffy István 
adataiból hiányzik, hogy 1972-ben visszatelepedett Magyarországra, jól-
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lehet feleségénél, Turay Idánál ez említést kapott. Beresztóczy Miklós 
nem akkor volt miniszteri tanácsos, amikor 1929 és 39 között Serédi bí-
boros prímás mellett titkároskodott, hanem amikor 1939 és 1947 között a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium katolikus ügyosztályának élén állt. 
Azt is érdemes lett volna megemlíteni, hogy 1948 végén letartóztatták, a 
Mindszenty-perben elítélték és évekig börtönben ült. Faludy Györgynél 
az olvasható, hogy londoni tartózkodása után Máltában telepedett le, jól-
lehet Máltában csak rövid ideig lakott és immár régóta Kanadában él. 
Bibó István 1946 és 1949 között nem volt a politikai tudományok tanára a 
szegedi egyetemen, hanem a Belügyminisztérium közigazgatási főosztá-
lyának vezetője. Egyetemi tanár csak 1948 végén lett. Máriássy Félix és 
Judit nem báró. Az előbbi valóban a híres nemesi család, a Máriássyak 
sarja, de ennek a családnak csupán egyik – azóta már kihalt – ága viselt 
bárói címet. Máriássy Félix szülei nem voltak bárók. Következésképpen 
M. Judit sem bárónő. Pálos Marcel karmesternek már nagyon régen nem 
felesége Huszka Rózsi operaénekesnő. Makk Károly egy filmjének a cí-
me téves: nem „Mit csinált a feleséged 3-tól 5-ig”, hanem „Mit csinált a 
felséged 3-tól 5-ig?” Vas Zoltán nem volt Nagy Imre 1956-os kormányá-
nak tagja. Várady Imre irodalomtörténész professzor nem Bolognában, 
hanem Rómában él. Randé Jenő már évek óta kairói nagykövet. Jócsik 
Lajos nem földművelésügyi, hanem szövetkezetügyi államtitkár volt. 
Gordon Ferenc 1946–47-ben nem Genfben, hanem Bemben képviselte 
követként Magyarországot. Horváth János közgazdász egyetemi tanár 
nem 1950-ben, hanem 1956-ban hagyta el Magyarországot, tehát nem 
lehetett 1950 és 1956 között kutató Amerikában. A róla szóló szövegben 
érthetetlen az a megjegyzés, hogy „1945-ben a Magyar Közösség” tagja. 
A Magyar Közösség titkos társaság volt, tagjairól legfeljebb találgatások 
és feltételezések keringtek politikai és sajtókörökben adatok csak annyi-
ban, amennyiben az 1946-os úgynevezett összeesküvési perben nyilvá-
nosságra jutottak. Miért életrajzi adat ez, jóllehet senki másnál, akiről 
ugyanez feltételezhető volt, vagy akinek a tagságáról a perben szó volt, ez 
nem említtetik meg. Ignácz Rózsa írónő és volt színésznő címszövegében 
azt olvassuk, hogy fia Makkai Ádám, Amerikában élő költő és nyelvész. 
Arról viszont nincs szó, hogy férje Makkai János közíró és politikus (az 
„Urambátyám országa” című kitűnő mű szerzője), aki vagy két évtizede 
Havai szigetén él, és aki közéleti múltja alapján néhány sort ugyancsak 
megérdemelt volna. 

Némi következetlenség észlelhető a kézikönyv szereplőinek a Szabad 
Európa Rádióval, vagy a Szabad Európa Bizottság egyéb intézményeivel 
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való kapcsolatukat illetően. Némelyeknél fontos életrajzi adat, másoknál 
meg sem említődik. Vannak, akik hosszú évekig dolgoztak ezeknél az 
intézményeknél és a lexikon hallgat róla, mások kapcsolata meg csak rö-
vidéletű volt, mégis szerepel személyi adataik között. 

Ezek a hibák és fogyatékosságok azonban semmit sem vonnak le a mű 
szakmai alaposságának és szerkesztője emberfeletti munkájának értéké-
ből. Ne felejtsük el, hogy a magyarországi kiadók a maguk hatalmas ap-
parátusával mindeddig nem jelentettek meg idegen nyelvű magyar „Ki 
kicsodá”-t. Fekete Márton vállalkozása tehát úttörő jelentőségű. Amit a 
magyar tudományos intézmények és kiadók nem végeztek el, végbevitte 
egy ember. Már emiatt is megérdemelné, hogy Magyarországon felfigyel-
jenek rá és erényeit elismerjék. 
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CS.SZABÓ LÁSZLÓ 
A veszett lord191 

Byron levelei. Halálának 150. évfordulójára 
S hol közönnyel várt a háló, arra vitt heved s erőd, mint szokással 

szembeszálló, vakmerő törvényszegőt... 
Goethe: Faust, II. 

 
SZÁLLÓIGE, olvasható a legtöbb angol szólásgyűjteményben. Arra éb-
redtem egy napon, mondta Byron, hogy híres vagyok. Reggel-e, később-
e, nem tudjuk, de életmódját tekintve aligha ébredt aznap már a korareg-
geli órákban e részegítő sorsfordulatra. Huszonnégy éves, elmondta szűz-
beszédét a Lordok Házában, megjelent a Childe Harold első két éneke. 
Közéleti feltűnésének jelentéktelen a folytatása főrangú társai közt, annál 
viharosabb és tündöklőbb világszerte az irodalmi sikeré. Amit a verses-
könyvből boltnyitáskor kitettek az árusok, elfogyott délre, amit kiraktak 
délben, szétkapkodták estig. A zaklatottan rágódó, letargiából tivornyák-
ba, tivornyákból letargiába zuhanó fiatal mágnás lábainál hevert London 
krémje, a krémből a nők. Nagy diadal, már csak azért is, mert bicegett az 
egyikre. Inrövidülés okozta s nem volt súlyos testi hiba, őt azonban mér-
téktelenül bántotta, estélyeken különleges technikával siklott be a bálte-
rembe, hogy ne vegyék észre. Vízben és lóháton nem látszott. Kitűnő 
lovas és tüneményes úszó volt. 

Kirobbanó sikerét némileg Napoléon akaratlan közreműködésének kö-
szönhette. Mivel Anglia hosszantartó háborúban állt a zsarnok császárral, 
akit maga Byron bámult és bukása után „társutas” ódában ünnepelt, a vi-
lágjáró rangos, pénzes szigetlakok kiszorultak a megszállott kontinensről 
és Franciaország, Svájc, Itália megszokott gyógyfürdői, szalonjai, játék-
barlangjai és antik gyűjteményei helyett Gibraltáron át kerülve elhajóztak 
napkeletre, az Ezeregy éjszakába. Azaz egy másik megszállott földrészre, 
amelynek a kényura, a török szultán viszont szövetségesük volt. De oda 
már csak kevesen, mert vasszervezet kellett a vállalkozáshoz. Vasgyom-
ron, vasszíven, vastüdőn kívül vasbőr is, bögölyök, szúnyogok, poloskák, 
tetvek ellen. Azonfelül legalább két pár töltött pisztoly, egy a gazdának, 
egy az inasának. Byron inasa félúton kidőlt, nem bírta sem a kosztot, sem 
a fekhelyeket, haza kellett ereszteni. Mert a fiatal címeres költő szintén 
ezt a nagy vargabetűt választotta az elzárt kontinentális vándorút helyett. 

                                                           
191 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 1. számában. 
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Tízszerte színesebbet és kalandosabbat, olyan titkokkal, amelyek annál 
hitelesebbek, minél hihetetlenebbek, hogy az otthonmaradottak, sima mo-
doruk alatt képviseletiig azokban élhessék ki elfojtott vágyálmaikat. Fér-
fiak a nővásárt egy rabszolgapiacon, asszonyok a nőrablást egy arab teli-
véren. Thomas Phillips népszerű festményéről tudjuk, hogy Byron tetőtől 
talpig, fejkendőtől papucsig csodásán beöltözött a szerephez. Albán ruhá-
zatát a fegyverrel együtt később kölcsönadta egy maszkabálra, majd oda 
is ajándékozta egy lánynak; ma üvegszekrényben őrzi a Bath-i viseletmú-
zeum. 

A Childe Harold első két éneke portugáliai, spanyolországi, jóniai és 
albániai kalandozások emlékeiből állt össze s Görögország siratásával 
végződött. Byron nem volt olyan finnyás, mint plebejus inasa – „rómaiak 
közt légy római” –, orrfintorítás nélkül jól mulatott lóháton, hajón, ten-
gerben, kocsmaasztalnál, a vérengző, de stílusos janinai pasánál (akitől 
nevezetes öltözékét kapta) s az ágyban, ott lányokkal és fiúkkal vegyesen. 
Mindebből keveset árul el a költemény. Megvesztegető verseléssel és 
tetszelgő cinizmussal tér át egyik retorikus közhelyről a másikra, beáll a 
tájba, romok elé, mint egy világcég festői modellje a divatlap fotográfu-
sának s a törökök és görögök is úgy mozognak alteregója, a kiábrándult, 
ifjú zarándok körül, ahogy már megszokta jelmezes alakjukat, exotikus 
daljátékokból, a hazai közönség. Simán pergő stancáiban minden ott volt, 
amit vártak s úgy, ahogy várták, az lett volna meglepő, ha nem kapkodják 
szét a verseskönyvet. Négy év múlva, egy botrányba fulladt házasság mi-
att és vérfertőzés égő foltjával a hírén elhajózott önkéntes számkivetésbe, 
nyolc évvel az örök búcsú után halott volt. Ugyanígy járt Oscar Wilde; a 
klasszikus angol képmutatás ízekre tépte elkapatott kedvenceit. Termé-
szetesen nem a bűnükért, hanem azért, mert lebírhatatlan önromboló 
szándékkal szabályellenesen játszottak. 

VAJON használ egy költőnek, ha váratlanul arra ébred, hogy országos 
a híre? S ha ráadásul e hír olyan melodrámai szerepet fon körül, amit 
gyermekrémítő meséből kölcsönözhettek volna. A szó, hogy byroni ha-
marosan behatolt az angol nyelvbe és az európai köztudatba. Átkozott 
futóbolond a vészhordó viselője, nem leli helyét embertársai közt, sötét 
titok ül a lelkén, bajt hoz arra, akit szeret, menthetetlen és megválthatat-
lan. Tehát sokszorosan vonza a nőket. Byron egy kicsit eredendő hajlam-
ból, egy kicsit pózból, egy kicsit tréfából vette föl a maszkot, főleg társa-
sági hölgyek ugratására, a hír aztán ráfagyasztotta, foglya lett az élő em-
ber. Jó ideig nem azt írja, amit maga körül lát, pedig remek a szeme, ha-
nem amit a maszk parancsol, hogy hiteles byroni figura legyen, első a 



 

802 

világszerte szaporodó utánzók élén. S amíg a maszk parancsára ír, írhat 
akármit, falják válogatás nélkül. Ott túl a rácson egy más világ van, annak 
érzem bűvös illatát, – levantei jelmezben halálos párviadalt vív papiros 
ellenfelekkel papírmasé szűzért, valahol messze–messze, ahol tüzesebb a 
vér és forróbb a dal. Könyvei fogytak, mint a cukor; rég olvashatatlan, 
amit a bálványozás idején írt. Nagyúri amatőr, magas tiszteletdíjért 
félkézzel bánik a verssel, mint aki víváson, céllövésen, iváson, lovagláson 
és nőhódításon felül ahhoz is ért s természetesen jobban, mint egy plebe-
jus. Keatset sajnálta korai nehéz haláláért, de nem tartotta valami nagyra; 
szemében Shelley, a másik lázadó, radikális arisztokrata volt a méltó ve-
télytárs. 

Származásából ered amatőr magatartása, abból adódik költői techniká-
ja is. Kísérletezve, kockáztatva újítani odaadó fanatikusok szoktak, a mű-
vészet megszállott remetéi és szentjei. Byronnak éppen elég jó az, amit 
születése előtt legjobbnak ítélt volt egy pallérozott század. Mint Leopardi 
és Puskin, ő is még a tizennyolcadik században gyökerezik, a felvilágo-
sult század átlátszó klasszikus stílusában. Ezt a kristályos formai öröksé-
gét színezi át sötét tónusokkal újfajta életérzésük, akkori névén a spleen, 
irodalomtörténeti nevén az Angst, közkedvelt mai szóval az elidegenedés. 
Legmélyebben Leopardinál, legkevésbé Puskinnál, legnagyobb külső 
hatással Byronnál. 

HOLTÁBAN és hajdan best-seller verseinek holtteste fölött Byron épp 
olyan eleven maradt, mint a legendás élő. Kellett a népnek egy modem 
mesehős: a száműzött, szép gróf, aki meghal a görög szabadságért (tábori 
ágyon, betegségben, nem a csatatéren); az európai Romantika komor hős-
csarnokában kellett egy egetvívó, sátáni lázadó; lányszobáknak, álmatlan 
éjjeleken kellett egy démoni látogató a túlvilágról, hogy lakójuk is elsó-
hajtsa: „ez a férfi a végzetem”. Megtette, mások előtt, egyik szerelme. 
Gyorsan lepergett a hajszolva elnyűtt élet, de kitartott az elnyűhetetlen 
regényhős emléke, fogytak a versek olvasói, nem fogytak a szaporodó 
életrajzoké. Minél jobban távolodunk Angliától kelet felé, annál fénye-
sebb a legenda, kevéssel halála után ógörög mitológiai fedőnév alatt Goe-
the már megisteníti az isteni Heléna fiaként; Arany János elképzelhetetlen 
Byron önirónikus világfájdalma nélkül. Személyes emlékekkel is szava-
tolhatok bálványozásáról keleten. Budapest ostroma után egy beszállásolt 
orosz katona, civilben színész, idegen költők közül csak őt tudta betéve a 
maga nyelvén; a romlatlan, hálás görögök meg, különösen kisvárosokban 
s faluhelyen rögtön vértanú fő katonájuk, Szent Tódor mögé sorolják, ö 
persze jobban kedvelné, ha a Trója-vívó Akhilleusszal emlegetnék együtt. 
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Lehetett valami titka, hogy függetlenül a versektől, soha nem untak rá. 
Nem akar öregedni sem, két romantikus költőtársa, Shelley és Keats, aki-
vel gyakran összepárosítják, hozzá mérve történelmi személy, létüket 
múlt időben kell ragozni. Byron senkinek se tűnne fel egy pop fesztivá-
lon. A titok nyitja természetesen maga az ember, akiről kezdettől fogva 
tudtak ragaszkodó barátai, hű cselédei és néhány okos asszony. Műveiben 
nagyon sokáig csak szakadozott körvonalai látszottak, mert jószándékú, 
de hamisan értelmezett védelemmel éppen a barátok és büszke kiadója – 
második a Murray dinasztiából – voltak pusztító kártevői: fölényesen 
őszinte, önleleplező írásainak egy részét tűzbe dobták, a többit önkénye-
sen megcenzúrázták. Csak a századfordulón kerekedett a valódi ember 
önnön mesefigurája fölé. Kiadták, némileg megdoktorolva és helyenként 
kipontozva majdnem kétezer levelét. 1950-ben új, szabadelvűbb válogatás 
jelent meg, de egyes szavak képviseletében itt–ott még mindig három 
csillag állt. Csak másfél százados halálfordulóján nőtt fel annyira az em-
beriség, hogy Leslie Marchand professzor, a végleges életrajz szerzője, 
szövetkezve a Murray dinasztia hatodik tagjával szöveghűen adhatja ki, 
hat kötetre tervezve, háromezer levelét és naplóit, valami négyötödét ere-
deti kéziratok alapján.192 

OLYAN könnyen ír, ahogy a sólyom száll, olyan tiszta, mint a tótükör, 
mondta prózájáról Ruskin már a múlt században, arról a kevesebbről, 
amit ismerhetett. Akármilyen zabolátlanul élt Byron, postabontás után 
száguldó tollal azon melegében válaszolt a levelekre. (Ebből is látszik, 
hogy jó messze esett a magyaroktól.) Nem kacsintgatott az utókor felé, 
lábjegyzetes kiadásokra; ha teszi, talán jobban megválogatta volna a sza-
vait. De minek tegye, a címzettek nem voltak pirulósak s a levelek élete – 
gondolta – kihúnyik a kezükben. 

Barátai és néhány asszony maszk nélkül ismerték; a levelekből, nap-
lókból, már amennyi megmaradt, mindenki így ismerheti. De a maga tel-
jességében, cenzúra nélkül csak most! Ahogy a westminsteri apátság 
nemzeti pantheonja is mindössze négy éve nyílt meg előtte: 1969 óta áll 
emléktáblája a Költők Szögletében. Szégyen, hogy milyen sokáig tartott a 
jóvátétel. 

Egyik levelező bizalmasa, „fogadott nagynénje” egy öregasszony volt, 
Lady Melbourne, nagy dáma és luxus tyúk, a kortársak szerint. Különös a 
viszonyuk, csak egy gátlástalan kor magabiztos felső köreiben elképzel-
                                                           
192 Letters and Journals, ed. R. E. Prothero, 6 köt., 1898–1901. – Byron. A Self-Portrait. 

Letters and Diaries, ed. Peter Quennel, 2 köt., 1950. – Letters and Journals, ed. Leslie 
A. Marchand, I. köt. (1798–1810), II. köt. 1810–1812), 1973. 
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hető. Gáláns hangon, fanyar humorral gyón neki nőkről, egy kapós Don 
Juan keserveiről s a cinikus öreg dáma, cserében a bizalomért összejátszik 
saját fia felszarvazójával. Menye volt a hisztérikus, kelekótya Lady 
Caroline Lamb, akit rövid szédület után Byron brutálisan lerázott magá-
ról. Mikor a hölgy egy bosszúálló kulcsregényben „kiírta” őt, csak annyit 
mondott: nem ültem neki modellt elég hosszú ideig. Felejtsük el a társa-
sági bálvány élettelen verses beszélyeit, helyükben itt vannak a levelek, a 
levelekben szeretetreméltó kortársunk (s a holnapé, holnaputáné is), hu-
mora, szókimondása, öniróniája, nagylelkűsége, melegsége, fényes esze 
és trágár nyelvű, vitriolos emberismerete. Mindaz, ami a Childe Harold 
néhány szerencsés részletét kivéve hiányzik a botrány és emigrálás előtt 
termelt, best-seller szalmából. Szétszakad a melodráma füstfüggönye, 
eltűnnek a kosztümös bábuk, a kitisztult színen tragikomikus földi sor-
sunk visszatérő alakjai önmagukon kívül már minket is alakítanak, kissé 
másként öltözve, Byron zamatos tudósításaiban, amiket múló és mulattató 
magánhasználatra szánt, de lám, időtlenek. Nyakig az adósságban, rakva 
úri és vásárolható nőkkel (a kettő olykor azonos volt), házassági és vérfer-
tőzési botrányba keveredve ez a rakoncátlan, biszexuális dandy olyan 
vonzó, hogy vesztes, aki nem ismerhette személyesen. Én annak tartom 
magamat. Fölös mértékben megvolt benne egy kitűnő tulajdonság: nem 
vette magát túl komolyan. 

Azzal a hírrel! 
MASZK nélkül is megtéveszthet azonban, ha megszabadulván sátáni 

képétől csupán az elragadó csevegőnek hiszünk. Pózolt a világ előtt és 
mégse puszta póz, amikor átkozott bölcsőjét emlegette; szenvedélyes sze-
repjátszó hajlamán kívül bizony a végzet is beleszólt, hogy milyen fajta 
legyen a hódító pozőr álarca, nők szédítésén kívül saját sebezhetőségének 
takarására is. Csakugyan terhelten született, rosszhírű, gonosz ősöktől. 
Viszonya egy lehetetlen anyával, akit se becsülni, se szeretni nem tud és 
túl korai szexuális beavattatása egy romlott, csábító cseléd ágyában örök-
re megbillentette amúgyis ingatag egyensúlyát. Byron skót volt; a gyer-
mekkori szexuális tapasztalattal egyidőben irgalmatlanul beleoltották a 
kálvinista bűntudatot. Regényes jelenséget formált belőle a nemzetközi 
Romantika, őt választotta, a modell összejátszásával jelképnek, mert 
szüksége volt, vágyai egyetemes hordozójaként egy titáni lázadóra, aki 
összefont karral, magányosan mereng egy sziklaperemen, vagyis az ön-
gyilkosság szélén valahol az Alpok kietlen csúcsai közé veszve. De a va-
lóságos Byronban is démonikus a bűntudat és pesszimizmus s a kettő ke-
resztezéséből származó önpusztító gerjedelem. Mindent elkövetett, hogy 
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igaz legyen a kárhozat, amire baljóslatú célzásokat tett szóban és írásban 
a katasztrófa előtt. Addig mesterkedett a veszett lord, amíg csakugyan 
pokolra jutott. De akármekkora a tragikus előérzete, ő is, mint a legenda-
beli Don Juan a vidámság pezsgőjével itatja vendégeit az utolsó pillana-
tig; ő háromezer levélben. 

Nemcsak ott! Mert a történet még így sem teljes. Amikor rázúdulnak a 
csapások, festett helyett a valódiak, megváltozik a költő, kitör a maszk 
mögül, méltó lesz a prózaíróhoz. Elég okos, hogy tudjon róla; a levelek 
tanúsága szerint tudta, mibe fogott, milyen remekmű a Don Juan. Tizen-
hat ének készült el a szatirikus eposzból. A kéz a költőé, a hang a levél-
íróé, csapongó és csúfondáros, olyan ember mesél kifogyhatatlan kedvvel, 
aki már önmagán is mulat, nemcsak maga körül Isten címeres, rangos 
állatkertjén. Klasszikus vers akkor eleven igazán, ha olvasópróba mellett 
kiállja a hangpróbát. Az Angol Rádió, némileg meghúzva 1973-ban soro-
zatosan közvetítette; úgy szólt, mintha egy vendégszerető és világjárt, 
tiszteletlen kalandor asztalánál ülve hallgatnék friss történeteit a Régens-
korról, amely a kontinens szótárában Napóleon kora. Byron, a levélíró és 
Byron, a költő fedi egymást élete végén, a személyes tragédia kicsalogatja 
a bosszúálló komédiaírót az eltaszított Tékozló Fiúból. Rowlandson gyil-
kos karikatúrái, Jane Austen csípős regényei s a befejezetlen, de mégse 
csonka Don Juan az a három fő forrás, amelyből teljességgel föl lehet 
támasztani Angliát a Waterlooi győzelem után. A kép nem hízelgő, de 
pokolian mulatságos. 

Tenger pénz kellett mesebeli életstílusához, mert az emigrációban is 
folytatta az Ezeregy éjszakát, amit elkezdett zarándokútján az ifjú Childe 
Harold; úgy viselkedik, mint egy pasa. S ez a pénz megvolt, ha másképp 
nem, hitelben. Szűkös körülmények közt telt a gyermekkora, de ahogy 
egyik napról a másikra ráragyogott a dicsőség, ugyanúgy váratlanul bele-
csöppent egy hatalmas örökségbe, övé lett egy uradalom, Newstead 
Abbey. Volt, amit elpucoljon, pucolta is. Ott, a helyszínen döbbentem rá, 
hogy ilyen kastély és park gazdája – a kastély ma jól gondozott, gazdag 
ereklyetár – százezrekben adósodik el, nem krajcárokban. Mai, megrom-
lott fontértékben csakugyan százezrekre rúgott a birtokteher. De Byron a 
lovagterem ablakaiból is kilátott a maszk mögül a valóságra, mások, ki-
sebbek, a legkisebbek életére, ha akart. Szűzbeszédét a Lordok Házában a 
lázadó és gépromboló nottinghami takácsokról tartotta. 

Természetesen mellettük.193 
                                                           
193 1942-ben kevesebb tárgyi és lényegesen kisebb helyi ismerettel meleghangú fejezetet 

írtam Byronról Három költő (Byron, Shelley, Keats) c. könyvemben, amely a költő 
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SZENTE IMRE 

Koszorú Petőfinek – Svédországból194 

Petőfi – ett minnesalbum, összeállította: Thinsz Géza, Almqvist & 
Wiksell, Stockholm 1973,114 lap 
 
„A magyarok szeretik Petőfijüket” – közli Thinsz Géza a svédekkel, ter-
mészetessége ellenére kissé dacosan, ellentmondást várva s ellentmondást 
nem tűrve. Valahogy úgy, ahogy egy kis proligyerek vállalja apját közö-
nyösen vállukat vonogató jólfésült úrifiúcskák gyűrűjében. Vajon, hisz-
nek-e neki? Hogy szereti, Thinsz Géza és általában a magyarok, azt el 
kell hinniük: bizonyíték ez a könyvecske is, ez az emlékalbum, amellyel 
szeretet és szorgalom gyarapította a jubileumi év külföldi kiadányait. 
Csakhogy mi nem állunk meg itt a követelésben: a külföldnek azt is el 
kell hinnie, hogy kedvencünk költőnek is óriás, hogy a világ legjobbjai 
közt van a helye most és mindörökké. Ezt már nehezebb elhitetni, pedig a 
mai nemzedék – magyarok és nem magyarok – számára immár ez látszik 
fontosabbnak. 

„Mit tehetünk érte?” – kérdi Nemes Nagy Ágnes, akinek az Élet és 
Irodalomban megjelent cikkét közli az Emlékalbum. Tehetünk-e többet, 
mint eddig: azt, hogy becsületszóval erősítgetjük költői nagyságát, verse-
inek szépségét? Az udvarias és jóakaratú külföld nem vonja kétségbe be-
csületszónkat, de hogy nincs meggyőzve, ahhoz elég elolvasni az Emlék-
albumból Artúr Lundkvist svéd költő cikkét: Koszorú Petőfinek. 

„A legtöbb Petőfi-vers fordítása meglehetősen konvencionálisnak és 
fakónak hat. Ez lenne hát az a nagy és ellenállhatatlanul magával sodró 
költészet, amilyennek a hír állítja? Vagy talán elavult már, nemcsak a 
kifejezésmód, hanem az érzések és eszmék szempontjából is, amelyek 
létrehozták? – Nem, inkább azt akarom elhinni, hogy az eredeti versek 
még sokat megőriztek frissességükből, tüzükből, közvetlenségükből és 
erejükből. Megkísérlem képzeletben átfordítani a fordításokat egy kicsit 
életszerűbbre és izgalmasabbra, talán ilymódon sikerül jobban megközelí-
tenem az igazi Petőfit.” 

Mit tehetünk érte? Petőfiért s azokért a külföldiekért, akik közelebb 
akarnak jutni hozzá? – A legkézenfekvőbb gondolat: adjunk friss, modern 
                                                                                                                                               

becsülésének egyik mélypontján jelent meg. Azóta állandóan emelkedik; elégtétellel 
s az akkorinál szélesebb tárgyismerettel veszem tudomásul, hogy jól működött ro-
konszenvező ösztönöm. A Goethe idézet Kálnoky László fordítása. 

194 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 1. számában. 
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tolmácsolásokat, mai költők s jó költők tollából. Ez a gondolat vezette a 
norvég nyelvű jubileumi antológia szerkesztőjét, Sulyok Vincét. Erről 
készített beszámolómban195 magam is ajánlottam valamit: szabadítsuk ki 
a gyöngyszemeket az előnytelen foglalatokból, közöljük a szép részlete-
ket az egészükben gyengébb vagy hosszadalmas versekből is. Nemes 
Nagy Ágnes, a modern magyar lírának ez a finomtollú mestere ennél sok-
kal tovább megy a segíteni akarásban: csokra, melyet szerényen odahe-
lyez az ünnepelt szobrának talapzatára, méltó hozzá és Petőfihez. A gon-
dolatok, melyeket megpendít, olyan újszerűek és izgalmasak, hogy külön 
ismertetést érdemelnének, vagy még inkább azt érdemelnék, hogy a köl-
tőnő ne álljon meg csak a felvetésüknél, hanem hatoljon a mélyükre s 
alkalmazza őket módszeresen Petőfi egész szövegére. Ki volna nála hiva-
tottabb felfedezni számunkra s a világ számára a szürrealista, a formabon-
tó s formateremtő Petőfit? Hogyan? Az egy évszázadon át a realizmus 
iskolapéldájának tartott Petőfi szürrealista? Amilyen megdöbbentő a hipo-
tézis, olyan széles távlatokat nyit, akár a Bolyai-geometria az 
euklidészihez viszonyítva, Petőfit csak azért tartjuk realistának, mert már 
képtelenek vagyunk másképpen látni a magyar tájat, mint amilyennek ő 
fényképezte a valóságosnál élesebb kontúrú, túlexponált tablóin. Van egy 
határ, amelyen túl az élesség már nem fokozható s ellentétbe csap át: a 
kép vibrálni kezd a túlerőltetett pupilla előtt. Fülemben cseng, ahogy eze-
ket írom, a költőnő néhány sora: 

Tanulni kell: a téli fákat 
ahogyan talpig zuzmarásak  
mozdíthatatlan függönyök, 
 meg kell tanulni azt a sávot 
 hol a kristály már füstölög  
és ködbe úszik át a fa,  
ahogy a test emlékezetbe ... 

Íme, talán az a sáv, ahol a kristály már füstölög, talán éppen az Petőfi 
titka? Vakon mentünk utána s nem vettük észre, hogy már csak az ő sze-
mével látunk. De hadd tegyem hozzá, nemcsak a magyar tájat: önmagun-
kat is. Nem Petőfi teremtett-e bennünket? Az a történelmi és társadalmi 
képződmény, amelyet magyar nemzetnek tartunk s tart a világ, nem Petőfi 
alkotása-e? S nem azért oly nehéz, szinte lehetetlen számunkra Petőfi 
elemzése s továbbadása, mert nem tudunk kilépni önmagunkból? 

                                                           
195 Új Látóhatár 1973/2. sz. 
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Mint a föntiekből látjuk, ez az emlékalbum több, mint aminek mondja 
magát. Nem elégszik meg a múlt zörgő avarjával, hanem frissen burjánzó 
hajtásokat bocsát a jelenbe, sőt a jövőbe. Petőfi százötven éve egy pillanat 
csak a költő s nemzete életében, hisz Weöres Sándor köszöntőverse még 
azt a dagesztáni aggastyánt is megidézi, aki térdén ringathatta volna Pető-
fit. (Thinsz fordítása.) Petőfi játékosan enyelgő hangú levele Kerényi Fri-
gyeshez, mintha csak tegnap született volna. Riportszerűen, szemtanúk 
felvonultatásával számol be, ezúttal a svédeknek, a segesvári csata tragi-
kus eseményeiről Illyés Gyula híres Petőfi–könyvének ismert részlete. S 
ha a fosztogató kozákoktól meztelenre vetkőztetett halott képe nem egye-
zik a karddal a kezében s a haza nevével ajkain eleső szabadsághős sema-
tikus rajzával, az csak jó, mert emberi közeibe hozza azt, akit éppen küz-
dő, szenvedő, alkotó, hús–vér emberként akarunk a világnak megmutatni. 

S persze költőként, már amennyire a nyelvi akadályok ezt megengedik. 
A nyelvvel, sőt nyelvekkel való birkózás műhelytitkait van hivatva szem-
léltetni a Szeptember végén hét fordítása, három svéd, egy norvég, egy 
német, egy angol s egy francia változat, kiegészítve a magyarral, melyet a 
költő kézírásával, fakszimilében közöl az album. 

Az emlékalbum–jelleg, svéd szemszögből, elsősorban Csatlós János 
cikkében domborodik ki: Petőfi Svédországban. A huszonkétoldalnyi 
összefoglalás tüzetes kutatómunka eredményeit foglalja össze s értékes és 
érdekes adatokkal járul hozzá Petőfivel kapcsolatos adalékok világvi-
szonylatú összegyűjtéséhez. A szerző ugyanis nem elégszik meg a Petőfi–
fordítások számbavételével, hanem azt is kutatja, hol, mikor s milyen 
mértékben mutatható ki Petőfi hatása vagy legalábbis verseinek ismerése 
a svéd értelmiség, elsősorban természetesen a költők megnyilvánulásai-
ban. Hatások keresésében s kimutatásában persze tanácsos óvatosnak len-
ni, hisz a szabadságeszme s a népiesség közvetlen hatás nélkül is terjed-
hetett a múlt század második felében: mint mondani szokás, benne volt a 
levegőben. Ami a fordításokat illeti: kb. 150 Petőfi–vers olvasható svéd 
nyelven, a legismertebbek több tolmácsolásban is. Ezekből egy csokorra 
valót bemutat az emlékalbum is, részben svédek, részben svéd nyelvben 
jártas magyarok tollából. A legrégibbek a múlt századból valók, a leg-
újabbak egy mai menekült magyar, a fiatal Hont Gábor munkái. Az em-
lékalbum nem lett volna teljes a márciusi napok s a magyar szabadságharc 
vázlatos kronologikus ismertetése nélkül. E történelmi háttér nemcsak 
Petőfi életéhez s életművéhez kapcsolódik szervesen, hanem alkalmat ad 
a szerkesztőnek egy eddig feltáratlan, történeti szempontból is értékes 
forrásanyag legalább részleges bemutatására. A korabeli svéd újságok 
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élénk érdeklődéssel követték a magyar- országi eseményeket 1848–49-
ben, s ezek az őszinte együttérzésből fakadó ismertetések tekinthetők, 
mint Thinsz találóan írja, az első kísérletnek a földrajzi távolságok leküz-
désére, Magyarország és Svédország egymáshoz való közelítésére. Bár az 
emlékalbum hosszú oldalakat közöl ezekből a korabeli cikkekből, kívána-
tos volna az egész anyag felkutatása és publikálása. 

Az emlékalbum dokumentációs értékét és érdekességét szolgálja a 
gazdag és jól megválogatott illusztrációs anyag. A borítólap ismert s 
egyetlen hiteles dagerrotyp Petőfi-arcképe, a lapközi korabeli metszetek, 
festmények, hírlap-fejlécek s Petőfi rajzai. Csak remélni lehet, hogy ez a 
kis terjedelme ellenére gazdag tartalmú emlékkönyv, mely a magyar la-
pozgató számára is élmény, meg fogja nyerni azok tetszését is, akiknek 
készült s valóban közelebb hozza Svédországhoz Magyarországot. 
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DÉNES TIBOR 
Bácskai Childe Harold196 

Tolnai Ottó: Gogol halála, Fórum, Novi Sad 1972, Symposion könyvek, 
35,116 lap 
 
Előrebocsátom, nem mentségül inkább magyarázatként mindazoknak, kik 
netán kételkednének alább következő szavaimban: lehet, hogy Tolnai új 
könyvét illető meggondolásaimnak pontosan az ellenkezője az igaz. Le-
het, mondom, miként az is lehetséges, hogy ez az „ellenkező” sem igaz. 
Nincs problematikusabb, mint megragadni – értelmezni a tudatalattiról – 
és tudatfölöttiről – hogy úgy mondjam – tudat alatt-fölött írásba foglalta-
kat. És mindegy a fogalmazás módja (futurizmus – szürrealizmus – 
exisztencializmus – absztrakt és abszurd) és a forma – vers, próza – is 
mindegy. Különösen a forma elhanyagolható – és elhanyagolandó – 
mennyiség. Poétika, verstan, ahogy tanították hajdan, érvényét vesztette, 
új törvényt-mértéket szabni pedig korai –, tehát céltalan, összefolytak-
elmosódtak a határok. Hol végződik a vers? hol kezdődik a próza? Érde-
mes kutatni? Szabad-e szemet–mellső végtagokat fejcsóválón égnek 
emelni: O tempora o mores! Éppenhogy a mi időnk írásának más poétiká-
ja van készülőben. S ha e „másarcú” írást tisztességgel–tehetséggel műve-
lik, nem katasztrófa ez, éppenhogy... Éppenhogy az a katasztrófa, ha líri-
kusaink tovább is Babits és József Attila modorában verselnek, a regény 
mintája meg változatlanul a Móricz Zsigmondé. Magánvéleményt koc-
káztatok meg tehát. Veszed ha akarod, ott hagyod ha akarod. Mindegy! 

Az említett poétika alfája–omegája a tisztesség–tehetség. Persze, mióta 
világ a világ, e két elem volt mindig az írás morális, sőt esztétikai alapja. 
Csakhogy míg például a romanticizmus s realizmus, naturalizmus a mesé-
vel, cselekményességgel, érzelmes és tárgyi leírásokkal „trükkök- köz” 
folyamodhatott, melyek a „metafizikus” (talán ez a terminus a különféle 
fizikán túl és innen irányzatok közös nevezője) írásbeliségnek nem adat-
tak meg. Neki szavak maradtak, azok is nem egyszer a gyökökig lemezte-
lenítve. A szavak köbei maradtak, melyek felidéznek ugyan némely kép-
fogalmakat, de nem képek összefüggő–sodródó sorát. Új köbök ékelőd-
nek az előzőkbe, a korlátolt értelemnek képtelenül. (Kiváló szó; van-e ez 
más nyelvben is az alig kifejezhető kifejezésére?) Magyarázok a gyerme-
ki játékkal: dobolnak az asztallapon az x-szer kétpár mutatóujjak: Ki–ki 

                                                           
196 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 1. számában. 
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maga mesterségét folytatja, folytatja ... Repül a, repül a... (feszül a figye-
lem, emelkednek – vagy sem – a kalapáló ujjak),... a ... sóhaj a szerelmes 
felé (romanticizmus), a ... madár (realizmus), a... cugoscipő a piszok ké-
pedbe (naturalizmus) és ... repül a, repül a ... giliszta (metafizikus gyakor-
lat). Nos, ha tisztességgel művelődik e gyakorlat, vagyis nem a nyárspol-
gár csakazértis meghökkentésére, nem a mondanivaló siváran kóros ané-
miájának leplezésére, a hívságos akarnokság nagyobb dicsőségére sem, 
igenis érvényes a repül a giliszta. Különösen, ha azzal a tehetséggel fo-
galmazzák, amellyel teszi a vajdasági Tolnai Ottó. 

Versciklusában (Vasreszelék, 1967) érezhető volt már, hogy „mozog” 
valami a költőben. Jóllehet, azon még ki-kiütközött a (francia- éppúgy, 
mint a magyarnyelvű) „párizsi iskola” bizony sokszor szürke-szürkítő 
borostája. Az egysíkúság, az egyetlen sirámtalan sirám. Mint az arab asz-
szonyok ujujozása fekete hangulatukban. 

A Gogol halála más valami. Levegője van, atmoszférája és színei van-
nak. Nemcsak a szürkén fekete és a feketén szürke. Regény? Talán igen; 
bizonyosfajta „esemény”–folyamatosság csupán a vaknak nem érezhető. 
Meg annak, ki vaknak téteti magát akaratból–makacsságból. Kapásból 
csak, idézzünk egyet az eseménysor számos epizódszelvényéből: „Járt itt 
előttem valaki? Nem, mondom, éppen ez a probléma... Pontosan emlék-
szem: két tele pohár kávét hozott be az asszony, felém fordult, aztán, 
gondolva, forró, ide, az asztal közepére helyezte őket, nehogy elérjék a 
gyerekek, és leforrázzák a pofikájukat. Az éjszaka teleszívtuk magunkat, 
akár a poloskák ... Elmeséltem neki, hogyan kell lepedővel poloskát va-
dászni (mostanában hallottam, az ilyen tudnivalókat pontosan regisztrá-
lom) – semmivel sem szegényebbek e vadászatok a trópusiaknál, sőt. El-
meséltem életem legszebb álmát: a Két poloskához címzett fogadó törté-
netét... Délután elutaztunk. Emlékszem, ahogy pakoltam, még elvettem 
egy könyvet a kávék mellől, de a kávékat nem bántottuk, nem volt szí-
vünk kiönteni. Egy hetet sem voltunk távol, s visszatérve, ahogy benyitot-
tunk, látjuk: az egyik pohárból eltűnt a kávé. Rajtunk kívül senkinek sincs 
kulcsa. Kinek lehetett mégis szüksége felgyorsítani szívét?, és így to-
vább.” 

Jelentős passzus, több szempontból érdemes vizsgálatunkra. Az egyik 
szempont: a logika jelenléte, az eszmék társulásának szigorú logikája. Az, 
hogy irracionálisak lehetnek az eszmék, illetőleg, hogy asszociálódásuk 
irracionális, egyáltalában nem gyengíti a logika domináns jelenlétét: tele-
szívtuk magunkat, akár a poloskák —lepedővel poloskát vadászni 
(notabene: a magyar poloskára vadászik; de ez lényegtelen) — Két Polos-
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kához címzett fogadó. – Máshelyt ugyanez a figuráció a gombokkal és a 
masnikkal, sok egyéb szóval, melyek mágiája fokozódik az új–újabb 
konstellációkban ennek az irracionális (vagy metafizikus, a mi terminoló-
giánk szerint, egyremegy) logikának folyamatában. Annyira–annyira, 
hogy nem egyszer verssé nemesedik a próza, csak a cezúrákat kell itt–ott 
átbillentenünk és versben gyönyörködhetünk, e fogalomnak úgyszólván 
klasszikus értelmében. Lássunk erre is példát (az én ütemezésemben): 
„Az asszony meszelt, / a férfi a kaszát kalapálta a küszöbön. / A gyerekek 
ilyenkor aludtak, //öt ház határolta az udvart: / öt istálló, öt kutya- disznó- 
és tyúkól: / azt öt gyerek háza: / szép fürdő- és gyerekszobával, / terasz-
szal, virágoskerttel: / az öt agglegény háza. / Cipővel nem szabad bemen-
ni a lakásba.” 

A másik tanulságos – és szívderítő – szempont a központozás gazdag-
sága–szépsége. Micsoda orgiája van itt a pontoknak–vesszőknek és gon-
dolatjeleknek–kettőspontoknak és hárompontoknak! Szemben a „rokon” 
írók e vonatkozásban nulla–gyakorlatával (mely, ha akarom vemhessé, ha 
akarom nem vemhessé közömbösíti szövegüket, mindent, még a ritmust 
is, az olvasó jó – és kevésbé jó – szándékától–intelligenciájától tévén füg-
gővé), Tolnai textusait bevilágítják–átfényesítik az értelmező – és érzék-
letes – írásjelek. Nem őt rángatják ide–oda kényük–hajlamaik szerint az 
olvasók, a költő diktál nekik. Kik, mivel érzik akaratát, alávetik annak 
magukat. A költő akarata? Megmondja, nem csinál titkot belőle: „Melyik 
könyvet vetted el az asztalról, / Az én könyvemet... Azokban a napokban 
fejeztem be, szépen be is kötöttem, tudod, végre egy szép kis könyvet 
akartam csinálni magamnak: végső ideje már, hogy magadat is olvasd, 
gondoltam, ahogy elvettem a kávé mellől.” – S az ember ekkor egyszerre 
homlokára csap: hiszen ez Childe Harold! Szavai bár mások, mondatfűzé-
se is más. De az értelem ugyanaz. Körülbelül. A különbséget a több mint 
másfél évszázad teszi s a más–más föld, társadalmi helyzet. Nem utolsó 
sorban, hogy Tolnainak az írása mutat az abszurd felé, míg Byronnak az 
élete (nem hajlik az abszurd irányában, hanem:) volt egészen igazán ab-
szurd. 

Mit tudhatunk meg az újvidéki új „ifjú Harold”-ról? Azt, hogy ellen-
tétben lírai regényhős ősével, neki hibátlan mindkét lábaszára, alaposan 
megnőtt (túl a 180 centin), hogy apja hatvanas, ő maga épp a fele. Meg 
hogy ez az apa rókát lőtt és szégyenszemre pofáját roncsolta a vadnak. 

Az anya viszont tanított és szép volt, valameddig tanított, és barátnői 
lettek a tanítványai, midőn vastaghúsú-nagydarab parasztasszonyokká s 
tanítványokat szülő anyákká váltak. Meg azt is megtudjuk, hogy költőnk, 



 

813 

ugyancsak Byronnal ellentétben, nem matematikus nőt vett el feleségül. 
Hanem kétlábú élőlényt, egy asszonyt, aki két aranyos gyermeket hoz a 
világra, főz, kávét–egyebet, rendben tartja a holmit, mármint azt a keve-
set, ami van. Asszonyt, aki kérdez, ha így hozza a helyzet; hallgat is és 
meghallgat. Azt a belső valamit hallgatja meg, a megfejthetetlent. A ka-
landot. Ami tulajdonképpen a költő – az EMBER – drámája. Bácskai 
Childe Harold, ma, szegény! De valahogy senki ne sajnálkozzék lelki 
fogyatékosságai felett. (Byron sem kedvelte, ha testi hibájáért szánták. 
Észre se vegyék!): „És? Semmi. Aztán? Semmi. Milyen szép... Mi szép? 
Elölről kezdted! Elölről? Igen, elölről, akár az isten.” 

Igenis, szép. Ha nem járja meg Moszkvát a költő (megjárta-e a való-
ságban? édesmindegy. Schiller sem látta soha a „hohle Gasse”-t, mégis 
...), gondolom, nem lesz ily szép e lírai regény. De megjárta. Hétre beszél-
ték meg a találkát a Vörös–téren (kivel beszélték meg: férfivel? nővel? 
Tömör a magyar nyelv, annyira, hogy a nemek nem határozódnak meg e 
nyelven. így van, segíteni ezen alig lehet. De a „metafizikus” fogalmazás-
nak e sejtelmes bizonytalanság előnyére van inkább, mint kárára). Szóval, 
Moszkvában is megszülethetett volna éppen e „modem” egzisztencializ-
mus (megszülethetett volna, ha ...). Megfelelő kulisszákban nincs ott hi-
ány; a vasúti és metróállomások a föld ágyékában: irdatlan szocrealista 
kegyhelyek. Abszurd építmények; „egész idő alatt úgy éreztem magam, 
mint egy tipikus egzisztencialista regényhős. Moszkva díszletei adekvá-
tabbak, mint a nagy nyugati városoké: a tiszta, száraz homok végtelenje 
...” 

Lírikus leírás, szép ez is. A leírás gyönyörködtet, félreértés ne essék. S 
épp a fogalmak tisztázása közepette jön el a pillanat, midőn az olvasó 
tudni kívánná, miért éppen Gogol halála a lírai regény címe? Miért nem 
Rembrandt halála, mely pedig a költőnek az első szöveg, az első mondat, 
az első mondat életében, „amely valami más volt”: Tíz zsidók jöttek kissé 
korán, virrasztóba jöttek, és az illető még élt, mégpedig erősen ... 

Úgy van, miért Gogol és miért annak halála? Hiszen nem jó cím, mert 
cím. De ahogy Moszkva inkább lehetne (ha lehetne) az „új” egzisztencia-
lizmus fókusza, mint Párizs vagy akár Brasilia, úgy énekelhet–
dudorászhat a „realizmus klasszikusáról” (illetőleg az ő ürügyén) a bács-
kai Childe Harold. Hiszen épp ez az abszurdum a megragadó. Egy szeny-
nyes kis váróteremben, hajnali négy előtt, dideregve, valaki valakinek 
ismerteti Gogol halála körülményeit: „Kenyérbe csomagolták, de elfelej-
tettek enni adni neki, és éhen halt. Utolsó szavai ezek voltak: A létrát... a 
létrát!” Íme, a mű genézise; innen ered, erre épül minden további. Példá-
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ul a kétely: vajon utolsó órájában Gogol valóban kétágú létráért kiáltozott 
volna? Vajon a városkában (jaj, milyen szűk–törpe ez a város, minden 
köve–háza, jaj, mily unottan ismerős!) a készülő Revizor–előadásnak (az-
óta sem láttam jobb színházat a mi Revizorunknál) lesz-e valaha is végle-
ges szereposztása? Mivel, ha véglegesül, nem Revizor az már, hanem 
inkább Gogol. Írni, szüntelen, minderről, a papíron, melyet akasztott em-
ber orgazmusa nedvesít. Írni, mivel nem lehet másképp. S ha elkészül ifjú 
Harold históriája (Gogol halála), bekötni szépen a könyvet, majd megállni 
egy pillanatra. 

Megállni, igen, egy pillanatra, „vagy tán örökre is...” Minden idők író-
jának–költőjének záróakkordja ez: lesz-e újrakezdés, folytatás? A halálos 
rémület ez, melyet a kitűnő úszó érez a tengeren, midőn, úgy tetszik, 
megszakad a ritmus, lassul a karcsapás, kihagy a lélegzet és – ... Egy pil-
lanatra csak. Dehogyis örökre. Ha valóban jeles úszó az illető. 

Végül az következnék, hogy csomóba kötvén mondókám, vállon vere-
gessem Tolnait: Fel a fejjel! Pillanatnyi a megállás, és ehhez hasonló ba-
darságok. – Nem teszem, ildomtalan lenne. A tisztességgel párosult tehet-
ség csendet, illedelmes várakozást parancsol. 

De, ismétlem, lehet, hogy mindannak, amit Tolnai Ottó ópuszából ki-
olvastam és kiokoskodtam, a diametrálisan ellenkezője az igazság. Vagy 
– az ellenkező ellenkezője. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Magyar sztár-regény197 

Müller Péter: Részeg józanok, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1973,216 lap 
 
„1936-ban születtem, Budapesten – írja önmagáról a szerző. Érettségim 
után ösztöndíjjal a Madách–Színházhoz kerültem, ma is ott dolgozom, 
mint dramaturg. A színház nevelt, nagy színészek, rendezők, ők a meste-
reim, barátaim és munkatársaim. 1956-ban két vekni kenyérrel siettem a 
szerelmemhez, súlyosan megsebesültem. Idegenek mentették meg az éle-
temet, 57 nyarán vették le rólam a medencegipszet, akkor kezdtem el írni. 
Drámát, filmet, rádió- és tévéjátékot. Drámáim: Két marék aprópénz, 
Márta, Szemenszedett igazság. Forgatókönyvek: Mi lesz veled Eszterke? 
Krebsz az isten, Reménykedők. Drámáim orosz és olasz nyelven jelentek 
meg. A részeg józanok első regényem és első magyar nyelven megjelent 
művem.” 

Már mindjárt ez az írói önvallomás meglepetéseket rejt magában. Ha 
ugyanis Müller Péter szabatosan fogalmaz – és erről a készségéről a Ré-
szeg józanok-ban teljesen meggyőzött –, az derül ki, hogy egy fiatal aktív 
dramaturg, aki a szakmai körök teljes összeköttetésével számolhat, megír 
egy sereg drámát és forgatókönyvet, s ezek csupán orosz és olasz nyelve-
ken jelennek meg, a Részeg józanok az első magyar nyelvű bemutatkozá-
sa. Mindezt nem a jelenlegi magyar kultúrpolitika elleni okvetetlenkedés-
ből állapítom meg, sőt inkább a be nem mutatott művek ismeretének hiá-
nyában, a jelenségnek egy pozitív oldalára szeretnék rámutatni, arra, hogy 
az ötvenes években a fentiekkel analóg jelenség, hogy egy magyar szerző 
már orosz nyelven is bemutatott drámája magyarul egyáltalán ne kerüljön 
színre, aligha fordulhatott volna elő. Kikről is szól a regénye? Erre egy 
kis kitérővel kell válaszolnom. Bizonyára tudják, ki volt a „Körhinta” 
felejthetetlen férfifőszereplője, az ötvenes évek paraszt–Rómeója? Házas-
ságának, öngyilkosságának története szintén ismeretes. A nevét nem áru-
lom el, mert a szerző Tábori Péternek keresztelte. Egyszóval ennek a Tá-
bori Péternek a házasságáról és feleségével együtt elkövetett kettős ön-
gyilkosságáról szól a könyv. Hadd egészítsem ki, nemcsak róluk. A re-
gény statisztériájául szolgál a magyar színházi világ élgárdája, ki–ki más 
néven, vagy névtelenül, vagy jelentős alakításuk nevéhez kapcsolva, némi 

                                                           
197 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 1. számában. 
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következetlenséggel Dayka Margit a saját nevén, s még egy harmadik, 
főszereplőül szánt figura, a nagy öreg, az országos hírű pszichiáter pro-
fesszor. Az első igazi főszereplő azonban maga a szerző, de ezt a szerepét 
leplezni igyekszik, a cinema verité álcázott kamerájává varázsolja magát. 
Ennek a tevékenységnek örül az olvasó, hagyja léprecsalni magát, hadd 
készüljenek a történés sorrendjében a pillanatfelvételek, s az sem zavarja 
meg, amikor a regény vége felé a kettős öngyilkosság előtti éjszakán a 
szerző Tábori Péter feleségével sétál az utcán, s ezzel a vallomással huza-
kodik elő: „Ekkor tudtam meg mindent szerelmük történetéről, a kórházi 
napokról, az ő magános gyötrelmeiről. Amit eddig leírtam, jórészt ennek 
az esti sétának az emléke.” Az olvasót, mondom, nem zavarja ez az írói 
fordulat, mert már elejétől fogva gyanította, léprecsalt minőségében is, 
hogy a jó irodalmi riport nem a helyszínen, hanem az emlékezés újra-
élesztő kohójában készül. 

A Részeg józanok fő erényének én azt tartom, hogy írójának sikerült a 
megtörténtet nemcsak érdekesen elmesélni, de azt újra fel is építi az olva-
só számára. Ilyenformán olyan eredményt ér el, hogy azt az állítást is 
megkockáztathatjuk, ha történetesen Tábori Péter senki mással, csak ön-
magával lenne azonosítható, ha hiányozna az esemény életteli hitele, Tá-
bori Péter irodalmilag felépített figurája semmit sem veszítene érdekessé-
géből. Ennek az állításnak és Müller Péter ábrázoló készségének a bizo-
nyításául nem árt, ha a regény egy rövid részletét idézem. 

Az önmagával és művészi mivoltával meghasonlott Tábori Péter a 
szerzővel iszik. Mindketten mámoros állapotban vannak már:„ – Idehall-
gass – kiáltotta hirtelen, és lázasan elkapta a csuklómat. – Valaha azt 
mondtam, no, most ordítok egyet. Amekkorát csak bírok. És ordítottam. 
Üvöltöttem, összeszaladt az egész világ. Most meg idenézz: Hrrr... szrrr! 
– És vékony, szánalmas hangon sziszegni, vinnyogni kezdett, miközben 
szemével alattomosan pislogott, kidugta rezgő nyelvét és ujjaival rövid 
kis karmokat formált a szája előtt. – Hrrr... szr... látod, ez lettem... Herélt 
kis patkány közöttetek, sunyi, karmos, riadtszemű, mint a többiek mind. 
Szzz! Gyere csináld te is. Szrrrrr... szrmr... sziszegtem felé, igyekeztem 
utánozni mozdulatait és sebesen kapartam magam előtt a szőnyeget. – Ez 
az ... szrrrrr – kiáltott Péter – és közben lessél erre alázatos mosollyal... 
Emerre meg hrrr! Bele a kis mérgezett fogacskákat a másik gigájába... 
Szrrr! És vonszolódj sunyin az utca piszkában. De rettegj ám mindentől, 
mindenkitől! Ez az testvér. Szónokolj szépet, okosat, de az ing alatt jó 
kövér tarkójú, púpos, zsíros patkány legyél, Rágicsálj, élvezkedj, de suty-
tyomban ám. Szrrr!” 



 

817 

Tábori Péter és Éva alakja is az idézett jelenethez méltó plaszticitásban 
jelenik meg és alakul az olvasó előtt. Talán a könyv legeredetibb figurá-
jának szánt országos hírű pszichiáter professzor megformálása halvá-
nyabb, előlegezetten túlmítizált. Ám Müller Péter regénye így is, ha te-
gyük fel, egy nyugati sztárról szólna hasonló szinten, minden kétséget 
kizáróan a bestseller–listán szerepelne. S ez sem nem lebecsülő, sem nem 
túlbecsülő vélemény a Részeg józanok szerzőjével szemben. Nem lebe-
csülő, mert a könyv irodalmi kvalitásaira, úgy gondolom, néhány szóban 
rámutattam, felbecsülő sem, mert a bestseller–íráshoz szükséges alkati 
tulajdonságoknak más magyar írók sincsenek híjával. 
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DÉNES TIBOR 
A lényeget kereső kritikus198 

Bori Imre: Az avantgarde apostolai, Fórum könyvkiadó. Újvidék 1971, 
Symposion könyvek, 27,240 lap 
 
Két írói arcképet – Füst Milánét és Kassák Lajosét – ad ez a kötet. Akik 
Bori szerint az „avantgarde apostolai”. Nem bolygatom a díszítő jelzőt; 
jóllehet viszolyogtat a szó apostol, melynek hangja ebben a kontextusban 
a nagydobé. Az is problematikus, kit–mit nevezünk ma avantgarde-nak? 
Ha Bori úgy érti, hogy Kassák elsőnek mondott el VALAMIt a magyar 
irodalomban s tette ugyanezt, ugyancsak elsőként – és világirodalmi sí-
kon–érvénnyel – Füst Milán, ám fogadjuk el mindkettőjüket az 
„avantgarde apostolának”. Ezen ne múljék! – Hol vagyunk már a honfog-
laló szittya lovas zalavölgyi szoborzatától s hol jóvaló Beöthy Zsolttól és 
irodalomtörténetírói gyakorlatától?! – Mindig voltak Júliák s lesznek 
minden időknek más-más mítoszai. 

KASSÁK LAJOSRÓL. Bár Bori másodiknak szól róla, elsőként emlí-
tem én. Teszem ezt nem a historikus fontoskodásával, javítani kívánván a 
kronológiát: Kassák érkezése ez átkozott–áldott földtekére vagy másfél 
évvel előzte meg a Füstét (innen távozása viszont csak négy csekély na-
pokkal). Az igazság az, hogy a Kassák–passzus a Kőrner Éva társaságá-
ban írt és Budapesten, a Magvetőnél 1967-ben, kiadott könyve (Kassák 
irodalma és festészete) vonatkozó fejezeteinek kissé „túlírt” változata. A 
különbség – mert van azért némi eltérés – most Bori szabadabb hangvé-
telében rejlik, éspedig ama részleteknél, melyek a munkáspártok kultúr-
politikájára, meg Kassáknak a kommunista párttal való – és gyarapodó – 
ellentéteinek okaira vonatkoznak. (Akad-e Jugoszláviában pártközeg, ki 
fejét fájdítaná a magyarországi „testvérpárt” irodalompolitikájának mér-
téktartó bírálata miatt, kivált ha magyar nyelven fogalmaz a bíráló?) Nem 
részletezem; demagógiára uszíthatna. Márpedig utálatos a demagógia, 
legyen bármily természetű. Az emigráns demagógia sem kivétel. Sőt! 

Nem lep meg, nem is furcsállom, hiszen már előző munkáiban tapasz-
talhattam: Bori rühelli a filológiát. Ki ne tenné, ha nincs egészen híjával a 
termékenyítő képzeletnek s nem szikkadt még ki agya? Mégsem mellőz-
hetjük e disciplina mankóit; minden jelen–jövő kritikusok őse–mestere, 
Péterfy Jenő, példája világosít fel erről. Akárha az atomfizikában törnénk 
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reveláló felfedezésekre az alapvető algebra ismerete nélkül. (Minden ha-
sonlat sántít s ha az enyém is ezt teszi, ne kövezzenek meg tudósai e 
szaknak.) A különös csak az, hogy szerzőnk betéve ismeri anyagát, a szö-
vegeket éppúgy, mint azok tárgyi történetét a róluk szóló – körülbelül 
teljes – irodalommal együtt. Miért tehát e kicsit fitogtató fitymálás? Miért 
ne vennénk tudomást az olvasó természetes kíváncsiságáról, hogy még a 
művészi szépségű esszében is tudni vágyik, mikor és hol állapította meg 
például Németh László, hogy Kassák „egy osztály írója akart lenni s az 
élet írója lett"? – Ami a művészi szépséget illeti, nem hinném, hogy prózá-
jával Borit ilyen ambíció hevítené. Meggyőzni akar, nem gyönyörködtet-
ni, hacsak nem versidézeteivel. S ha olykor mégis szárnyat kapván a köl-
tői szövegek ihletésére, fogalmazásakor a pedálos próza területére kalan-
dozik, csudabogár stílusvalamit szed fel ottan. Egyetlen példa legyen ele-
gendő erre: „Kassák költészetében is észrevétlenül futja be a verseket az 
expresszivitás pírja.” (Kell-e ehhez kommentár?) De még a verses citátu-
mok sem mindig gyönyörűségesek. Mint éppen Kassák kezdeti petőfis 
strófái. Bori mégis idéz belőlük elég kiadósan. Nem ikonosztáz hajlam-
ból, hanem mivel mersze van hozzá s mert mindenekelőtt – és szinte kizá-
rólagosan – meggyőzni akar. A költői–írói mű struktúrájának fejlődésme-
netéről akar meggyőzni: hogyan válik ilyen–olyan buktatókon, hajtó–
lendítő erőkön át a gyárimunkásból az Egy ember élete mestere? Ez az 
eljárás, a lényeget keresés csökönyös szándéka teszi, hogy Bori Imre ma-
ga is a kritika egyik „avantgarde” irányzatának – a strukturalizmusnak –, 
ha nem is apostola, mindenesetre magyarnyelvű előharcosa. 

Ez a ténykörülmény s egyáltalában Bori strukturalista módszere, eré-
nyeivel miként vitatható pontjaival, még jobban megfigyelhető a  

FÜST MILÁNNAK szentelt esszében. Nem véletlenül, még henyeség-
ből sem, használom e szót: szentelte. Mint említettem épp, ugyancsak 
szándékkal, hogy a módszernek erényei vannak és árnyoldalai. Nos, az 
erények elseje a lényeget kereső kritikus eredendő magatartása írása „hő-
sével” szemben. Gyökeresen és fenntartás nélkül pozitív ez a magatartás a 
„hőssel” éppúgy, mint annak művével. S ez az ab initio rokonszenv a 
záróakkordig kíséri. Innen, hogy az olvasó a MŰ-nek csak hegyeit látja, 
de nem esetleges zökkenőit s érzékeli a nyílegyenes vonalat, mely a Vál-
toztatnod nem lehet verseitől a Feleségem történetéhez (= a hegyek he-
gyéhez) vezetett s onnan újabb prózák és „édes” lírák emelkedésein át a 
bölcsesség két könyvéhez. Azt, hogy bizonyos kézirataival hetekig fűtötte 
Füst fürdője kályháját, nem kell, nem szabad észrevenni, pláne nem tuda-
tosítani. A tökéletesség strukturált képe (= a tökéletes mű struktúrájának 
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képe) töretlen kell legyen – és maradjon. Mivel a mű folyamatának vona-
la is nyílegyenes és töretlen–tökéletes. 

E magatartás s az anyag ilyen kezelésmódja veszélyes csapdákat tarto-
gat. Gondolom, ez világos. Ugyanis a strukturalista kritikusnak – ki a 
lényeget keresi – elméletekhez kell folyamodnia, hogy célba – a mű 
struktúrája teljességének meggyőző megmutatásához – érjen. A cél, – e 
teljesség: Füst Milán homo unius libri. írjon verset–drámát–regényt–
esztétikai munkát, sípja egyetlen melódiára – a boldogtalanságra – han-
golt. Változatok valamely húron – a műfaji törvények inkább kevesebb, 
mint több tiszteletben tartásával. S épp azért tökéletes a füsti mű, mivel 
ennek az egyetlen témának ezer és ezer változata van a költő jóvoltából. 
Soha addig nem látott, egyetlen nyelven nem hallott változatok. Szürrea-
lizmus a szürrealizmus előtt, egzisztencializmus annak hivatalos születése 
előtt. És absztrakt és abszurd, és mit tudom én? Mindez kétségtelenül 
igaz; különben nem lennének annyira maiak, annyira a mieink Füst Mi-
lánnak harminc–negyven és ötven évvel ezelőtt írt művei. Csak azt nem 
értem, miért nem fogadott szót Bori Newton örökérvényű intelmének 
(Hypotheses non fingo s miért volt szükség az említett tételt két másik 
elmélettel (a műstruktúra egy–egy eméletével?) alátámasztani (= megtol-
dani?). Nézzük csak ezeket az elméleteket: 

Füstnek nem életrajza van, hanem legendája. Nohát ma már tudjuk, 
hogy nemcsak életrajza van, de önéletrajza is, melyet az Írószövetség 
pártszervezetének felszólítására szerkesztett 1951. január 22-én s melynek 
szövege jó másfél évtizeddel később jelent meg először. Sok mindent 
mond el ez a négy nagy nyomtatott lapot kitevő önéletrajz. Többek közt 
azt, hogy igenis volt életrajza a költőnek, nem gazdagabb eseményekben, 
de szegényebb sem, mint volt bármely más kortárs pályatársáé. Legendája 
is volt, igaz, mint volt Adynak, Kosztolányinak, Szabó Dezsőnek, és így 
tovább. A különbség: Füst „én maga” (ez kedvelt s nekünk kedves szó-
használata) szőtte legendája (vagy mítosza? egyre megy) szövetét. S ha 
maga alkotta legendáját, az nem legenda már. Hanem életrajzi adat. Lá-
tomásos valóságot kreált, közepébe helyezte én maga személyét és abban 
élt. Miként a nagy színész, kinek bár estére kell csak Leart játszania, de 
napkeltekor Lear már. A király. Füst sem játszotta legendáját. Élte. Ez 
volt az igazi élete. Nemcsak az élet álom, de zsenik curriculum vitae-
jében az álom is nem egyszer élet. A valódi. Emlékszel, barátom, e füsti 
sorra, a páratlan verssorra: ” ... Add a kezdetet lennem úgy, mint a halott-
nak, kiről álmodék!” 
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Az „elidegenedés” teorémája (melynek magja Karinthy Frigyes meg-
jegyzése Füst „objektív lírájáról”) s amelyre, nem vitás, Borinak azért 
volt szüksége, hogy elfogadtassa a strukturalitás céltételét: az egyköny-
ves, vagyis egytematikájú mű szinte kimeríthetetlen gazdagságát. 
Varietas in unitate és talán unitas in varietate. Komplikált teoréma; érzi 
ezt Bori és nem győzi magyarázni. Annyira–annyira, hogy már–már ösz-
szebogozza, reménytelen, gondolatmenete szálait. Példával szolgálok: 
Nem a költő szomorú, állítja Bori, ő tesz szomorúvá. Igenám, de ha én 
maga nem szomorú, hogyan búsíthat el másokat? Hiszen nem komédiás 
csepürágó. Költő, ki így sír (sic!) egyik elégiájában: ”...S ó miért kell él-
nem így / S éreznem: ... „Kérdem továbbá, a Verseim rendezésekor sum-
mája hogyan „objektivizálódás”? Figyeld csak, barátom: „Akit szerettem, 
rosszul szerettem, / Akit szerettem, hiába szerettem / Barátaimat mind 
meguntam / Sokat beszéltem, kevés pénzt szereztem ...” 

Szerencsére, az ingatag, játszva cáfolható, szerintem szükségtelen el-
méletek futólag ködösítik csak el a kritikus szemét. Ki a lényeget keresi 
és azt meg is látja sokszor. Számos erre a példám, számosabb, mint a ne-
gatívumokra. Igenis lényeg, hogy Füstnél a jellemzés ténye és tette hatá-
rozza meg a témát. Lényeg továbbá, hogy a füsti műben, ellentétben sok-
szor a korabeliéivel – a gondolat szüli a magatartást. És az ismeretlenektől 
való őrjítő félelem + eredendő gyávaság (= timiditás?) + a kihívás bátor-
sága (ami nem egyszer sajátja a timideknek!) = pszichés komplexum, 
melyet Füst előtt sem Franz Kafka, sem bárki más nem érzett, nem élt át, 
nem vetett papírra. És az újvidéki kritikus előtt egyetlen Füst–
kommentátor nem látott meg, nem elemzett a lényegre mutatón. 

Újvidék? Vajdaság? Fülemben a kétségbeesés szava, melyet e tájról e 
föld szülötte, Szenteleky Kornél, mormolt valaha: ” ... sivárak, reményte-
lenek itt a viszonyok ... Ezen a tespedt, művészietlen lapályon nincs 
semmi, de semmi emlék, itt sohasem voltak ősi kolostorok, évszázados 
kollégiumok, hírhedt lovagvárak, görnyedt, legendás dómok vagy temp-
lomok, France-i könyvesboltok, Fontainebleau-i erdők, ezen a józan disz-
nóól szagú földön soha sem éltek nótázó igricek, ferdekucsmás kurucok, 
sárgaszakállas ötvösök, magashomlokú hitvitázók vagy finom ujjú huma-
nisták...” (Czine Mihály idézi e sorokat a Jelenkor 1973, 6. számában). S 
éppen e „művészietlen lapályon”, e „disznóólszagú földön” él–működik a 
lényeget kereső – azt sokszor meglátó magyar kritikus? A kevés hivatot-
tak egyike? Akiben, eddig elért eredményeit mérlegre téve, bizalmunk – 
és bizakodásunk – csak erős lehet. Sivár lenne ma is e vidék? Nos, épp 
Bori Imre bogozta ki az igazságot: a „múzsák földje”, a magyar irodalmi-
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ság egyik fókusza volt hajdan a Muraköz és Bácska, Bánát és Szerémség, 
és kapcsolt részeik. S lajstromozta bizonyítékul a huszita Bibliát, Várady 
Pétert, Janus Pannoniust, Brodarits Istvánt, Szerémi Györgyöt. Nagy eset 
valamennyi, e föld szülötte mindahány. Mint ahogy az Herczeg Ferenc, 
Kosztolányi, Csáth Géza. S ahogy voltak a két háború közt magyar lapok, 
volt a Híd, működött itt Csuka Zoltán és ki mindenki még, s ma van ma-
gyar tanszék és intézet, van a Fórum könyvkiadó, az Új Symposion folyó-
irat, van... paradicsomi állapot magyar irodalmi fronton? Ez utóbbiról 
nem tudok, nem is hiszem. Elemzése tehát most nem lehet feladatom. 
Amennyit mondtam, tényeket mondtam. Tettem ezt azért, hogy irányítsuk 
tekintetünk Újvidék felé. A kisebbségi sors határvidéken (!), irodalmi–
művészi vonatkozásban, valószínűleg kedvezőbb mégis az emigráns sors-
nál, ugyanebben a vonatkozásban. Bori Imre műve–működése–tere–
lehetősége legalábbis ennek igazolója. Ezért remélem éppen, hallunk még 
eleget–jót, és egyre jobbat, a lényeget kereső kritikusról. 
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HANÁK TIBOR 
Kár, hogy ikrek199 

Beney Zsuzsa: Ikertanulmányok, Szépirodalmi Kiadó, Budapest 1973, 
235 lap 
 
A könyv címe nem világos. Ikertanulmányok. Mikor megláttam, azt hit-
tem, hogy párosával sorakoznak majd az írások: két tanulmány erről, ket-
tő arról; vagy talán majd egy–egy írásban szerepel két író, két költő, ik-
reknek felfogva. A tartalomjegyzék ezt a várakozást nem váltotta be. 
Csupán a Weöres Sándorról szóló fejezet címében szerepel a párosság – 
„Két arc” – és az alcímben az iker, ti. „Ikertanulmány Weöres Sándorról”. 
A fülszövegben olvasható kiadói megjegyzés szerint Beney Zsuzsa „fü-
zért hozott létre Pilinszky János, Pap Károly, Gelléri Andor Endre, Weö-
res Sándor, Ottlik Géza műveinek elemzéseiből, amelyben háttérbe szo-
rultak különbségeik, nemegyszer ellentéteik”. A kötet olvasása is arról 
győz meg, hogy bizonyos összetartozásról, hangulatok, gondolatok és az 
életérzés közösségéről van itt szó csupán; ez indokolja az időben és alkat 
tekintetében is egymástól távolálló magyar szerzők összefűzését egy kö-
tetben. Voltaképp, azaz elsődlegesen nem a tanulmányok ikrek, hanem a 
felsorolt írók vagy azok világfelfogása, helyesebben ezek sem ikrek, ha-
nem csak rokonok, sőt mindössze hasonlók. Ha nem is a rím, de a cím 
kedvéért íratott „Ikertanulmányok”-nak ... 

Beney Zsuzsa orvos- és költőnő. 1930-ban született Budapesten. Fia-
talkori próbálkozásaitól eltekintve 1958 óta ír rendszeresen verseket. Ezek 
folyóiratokban és antológiákban jelentek meg. Első önálló kötetét 1972-
ben adták ki „Tűzföld” címmel. Verseinek komor élményanyaga gondos 
nyelvi formában jelenik meg. Érdekes, hogy most kiadott könyve, az 
„Ikertanulmányok” végén mentegeti magát, amiért esszéket írt: „E kötet 
szerzője nem hivatásos irodalomkritikus. Sokan segítették abban, hogy 
irodalmi alkotásokról támadt gondolatait könyvvé rendezze.” 

Hogy erre a mentegetőzésre miért volt szükség, nem tudom. A költő 
nem írhat kritikát, nem készíthet esszét? Arany János, Gyulai Pál, Babits 
Mihály író volt és kritikus egy személyben. Nincs ebben semmi különös. 
Az önbizalom hiányzik Beney Zsuzsából? Vagy épp bizalmatlanságot 
akar kelteni az olvasóban: „ne vegye ám nagyon komolyan ezeket az írá-
sokat, hiszen ő nem igazi irodalomkritikus, hanem csak egyszerű költő.”? 

                                                           
199 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 1. számában. 
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Az is lehet, hogy az irodalmárok féltékenyek a maguk tárgykörére, nem 
szívesen veszik, ha a kritikusi felségterületet megsérti valaki, méghozzá 
kötettel sérti meg. Ezért aztán ajánlatos előre bocsánatot kérni az iroda-
lomelmélet és irodalomkritika tulajdonosaitól. Bármint is legyen, felesle-
ges és elhibázott a szerző megjegyzése. Vagy ne írjon, vagy ha ír, ne kér-
jen ezért bocsánatot senkitől! 

Főképp akkor ne, ha olyan beleérzőén odaadó tanulmányokat ír, mint 
Beney Zsuzsa. Száraz elemzést, férfiasan racionális megmérését szónak, 
verslábnak, mondatnak, asszociációs kalandozásokat önfitogtatás céljá-
ból, nyargalást a filozófia és avantgardizmus példáin át, – ilyen értékelé-
seket láthatunk eleget, de elgondolkodást verseken, melyben a vers a fon-
tos, a gondolat és a formája s elsősorban maga a vers írója, ez bizony rit-
ka. Ha Beney Zsuzsával olvasunk verset, nem érezzük saját személyének 
előretolását, hanem csak a vers kibontakozását, születéskörülményeit, 
történelmi és gondolati hátterét. Pilinszky János és Weöres Sándor költé-
szetének néhány vonatkozása szépen rajzolódik ki a tanulmányokban, s 
hasonló önátadást észlelünk a novellisták és regényírók műveinek elem-
zésénél is. Ez utóbbiak között szerepel Pap Károly életművének összefog-
laló jellemzése, Gelléri Andor Endre egy novellatöredékének kibontása és 
Ottlik Géza „Iskola a határon” című regényének méltatása. 

Beney Zsuzsa figyelmét a művek hangulati oldala és a bennük meg-
nyilvánuló életérzés köti le. Pilinszkynél „a létezés szorongástól teljes 
magányát és esetlegességének megélését” látja, a reménytelen univerzu-
mot, melyen áttör a személyesség fénye, az egyetlen sugár az éjszakában. 
Amíg Pilinszky verseinek egyes mozzanatait nézzük, pontosan nyomon 
követhető a gondolatok hálózata–kapcsolata, csak mikor kívülre tekint a 
szerző, irodalmi előzményeket keresve, nem tud meggyőzni hasonlításai-
nak jogosságáról. Nem látjuk tisztázottnak egyes sorok vagy csak képek 
kapcsolatát József Attila verseivel. A kétségbeesés érzése, a „semmi” 
kifejezése vagy az éjszaka képe nem olyan ritkaság az irodalmi tájakon, 
hogy ezt csak József Attilához lehetne kötni. Beney Zsuzsa maga is emlí-
ti, hogy „századunkban ért el odáig az ember, hogy a semmi megjelenít-
hetővé vált”, de hiszen épp ezért sokkal több bizonyító anyag kellett vol-
na József Attila és Pilinszky kapcsolatának tisztázásához, ahhoz, hogy 
olyan apodiktikus kijelentéssé lehessen tenni, mely szerint az említett 
témakörhöz az utat „csakis József Attila költészetének példája nyithatta 
meg”. (11.) Természetesen lehetséges, hogy Beney Zsuzsának teljes mér-
tékig igaza van, de ezt nem tudta meggyőzően előadni, igazolni, állítását 
az olvasó számára is világosan kiemelni a feltételezések köréből. 
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A prózaírók, Pap Károly és Gelléri Andor Endre novelláinak alaphan-
gulatáról, valamint Ottlik Géza regényéről szóló írások viszont meggyő-
zően emelik ki az igen különböző alkotásokból a közöset. Legalábbis ami 
a műveletet illeti, mert az eredmény ebben a tekintetben sem problémát-
lan. Pap Károlynál az életmű sűrűségéből, mitikus többértelműségéből 
kell kifejteni a pszichikai forráspontot, a szorongás és félelem érzését. 
Gelléri Andor Endrénél csaknem fordított a helyzet. Itt nem az életmű 
sokrétűségén át halad a szerző, hanem csak egyetlen töredéket vesz alapul 
és ebből tágítja ki a rögzített mozzanatokat az író alkotásának egészére. A 
valóság és álomszerűség furcsa, de mindig tragikus hatású vibrálását, an-
nak az életérzésnek a kifejezését látja meg Gellérinél, „mely az európai 
irodalom nagy közösségében az egzisztencialistákon át az abszurditás 
irodalmáig vezet”. Ottlik Géza „Iskola a határon” című regényével kap-
csolatban szintén azt mutatja meg Beney Zsuzsa, hogy az író realizmusán 
miként tetszik át egy másik világ, a zűrzavar, „pokol időtlensége”. 

A kötet legnagyobb tanulmánya Weöres Sándor költészetéről szól. 
Több mint 80 oldal. Ez is jelzi, hogy a szerző számára a legjelentősebb 
költőről beszél. A tanulmány felépítése ennek megfelelően tágas és ko-
mótos lépésekben halad előre. Vezérfonalnak a kettősséget választja, 
vagyis a költő szembeállításait, páros képeit találja a verseken végigvonu-
ló közös sajátosságnak. Közel és távol, én és te, éjszaka–nappal, élet–
halál, stb. kettőssége állandóan visszatérő motívum Weöres Sándor költé-
szetében. Azt hiszem, ez helytálló megfigyelés, mégis nagy fokú stilizá-
lást hoz magával. Beney Zsuzsa megindokolja, hogy „e költészet kulcsa-
ként” miért épp a „kettősség aspektusát” választja, csak épp arról terelő-
dik el a figyelem, hogy itt választásról van szó, egyetlen motívum kiraga-
dásáról. A kettősség valóban jellemzi Weöres Sándor költészetét, de min-
den más jellemzi még! Hány és hány vezérfonalat, kulcsot és aspektust 
lehetne ezenkívül találni köteteiben! 

Az „Ikertanulmányok” problematikussága – s ezzel ismét visszatérünk 
a cím árulkodó szerepéhez – nem abban rejlik, hogy Beney Zsuzsa (köl-
tőnő létére) tanulmányokat írt, hanem abban, hogy „ikertanulmányokat”, 
hogy közös fonálra fűzte, rokonította minden írását. Külön- külön tekint-
ve a tanulmányokat, tehát ha egyedül állnának, megmaradna a mondani-
való egyedisége, de kötetben, egymásután sorakozva az a benyomásunk, 
hogy mindig ugyanazt keresi, ugyanazt mondja. A második esszé után 
már tudni lehet, hogy mit várhatunk a harmadikban: előbb–utóbb megta-
lálja a novellákban vagy a versekben kifejezett szorongást és kettősséget. 
Ez a sematizáló hatás hozza magával, hogy még a talán jogosan 
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kizárólagosító megállapításait is ingatagnak érezzük. Hogy Gelléri Andor 
Endre „teljes hazai elszigeteltségében” meglátta az élet és halál véletlen-
szerű összefonódását, aligha tekinthető irodalmi különlegességnek; hogy 
Weöres eltávolodása mindennapi énjétől „generációjában egyedülálló 
jellegéből” fakad, nehéz elfogadni, hiszen már Pilinszkyvel kapcsolatban 
is szóvá tette a személytelenséget, azt állította, hogy a semmi megélése 
már József Attilánál és a 20. század igen sok írójánál megtalálható. 

Külön-külön a tanulmányok, mint együtt; egymástól elszigetelve töb-
bet mondanak, mint kötetben, vagyis kár, hogy ikrek. 
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KOVÁCS IMRE 
Egy magyar tudós az amerikai nyelvészetben200 

Makkai Ádám: Idiom Structure in English (Az angol nyelv idióma-
rendszere), Mouton & Co., Janua Linguarum series maior No. 48, 76 Dfl. 
The Hague 1972,371 lap 
Makkai Ádám, and Lockwood Dávid G. (Eds): Readings in 
Stratifacational Linguistics (Stratifikációs nyelvészeti anthológia), The 
University of Alabama Press (USA) 1973,311 lap 
Makkai Ádám: A Dictionary of Space English (Űrangol értelmező szó-
tár), Consolidated Book Publishers, Chicago 1973,71 lap 
 
Ritka tudományos pályát futott be az Egyesült Államokban Makkai 
Ádám, aki mint diák, az 56-os forradalom leverésekor távozott Magyaror-
szágról, s ma, 39 éves korában az Illinois-i Egyetem (Chicago) nyelvész-
tanára, a legismertebb amerikai nyelvészek egyike. Az utóbbi években 
három alapvető munkája jelent meg az angol nyelv bizonyos sajátosságai-
ról; a harmadik meg éppenséggel egyedülálló a maga nemében: Makkai 
Ádám állította össze az első nem ezoretikus angolnyelvű űrhajózási ér-
telmező szótárt. 

Makkai a Yale-egyetemen 1965-ben általános nyelvészetből doktorált; 
egyik tanára Sydney M. Lamb volt, aki szembeszegült a hagyományos 
amerikai bihéviorista szemlélettel, elsősorban a bihéviorista iskola alapí-
tójával, Leonard Bloomfield egyetemi tanárral és a tanítványaival. Az 
amerikai nyelvészet alapjait a századfordulón bevándorolt német, és más 
tudósok vetették meg, akik kidolgozták a nem indogermán nyelvek feltá-
rásának módszereit, főként az indián nyelvek rendszerezésével és alkal-
mazásával. Bloomfield professzor és követői azt tartották, hogy a mondat 
jelentésénél a szerkezete fontosabb. Ha valaki azt mondja, éhes vagyok (I 
am hungry), a jelentése így rögzíthető: személyes névmás, első személy, 
lenni, első személy, jelen idő és természetesen a jelző (egy jelző). 

Ezt a mechanikus nyelvszemléletet többen és különböző felfogással 
elvetették, legismertebb kritikusa Noam Chomsky, a Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) tanára és Lamb, a Yale–egyetem professzora. 
A politikailag is igen aktív Chomsky a nyelv szerkezetét öröklöttnek te-
kinti, fő alkotó eleme a mondat, pontosabban annak mélyszinti szerkezete 
(amit a bihévioristák sem tagadnak) s jelentését sematikus kivetítése adja 

                                                           
200 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 1. számában. 
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meg. Nagyon leegyszerűsítve, ha azt mondjuk: Jancsi megette az almát, 
nyelvtanilag teljesen rendben van; azt viszont nem mondhatjuk, hogy az 
alma megette Jancsit, mert élőt nemélő nem ehet meg. Mindez nem új, de 
Chomsky rendszerében új szerephez jutott. 

Makkai Ádám akkor érkezett Amerikába, amikor az anti–
bihéviorizmus első hulláma elindult. Amikor Makkai 1964-ben hozzá-
kezdett doktori értekezése megírásához, a nyelvészeti lázadás érettebb 
(humanisztikusabb) változatának vezetője, Lamb professzor akkor került 
a Yale- egyetemre. Makkai munkája az első stratifikációs doktori disszer-
táció, amely további, többéves rendszeres kutatómunka eredményével, 
kilencven ábrával és statisztikai formulával, valamint teljes bibliográfiá-
val kibővítetten Idiom Structure in English (Az angol nyelv idióma-
rendszere) címen jelent meg 1972 augusztusában. 

A stratifikációs nyelvtanelmélet a szavak jelentését fogalmi meghatá-
rozáshoz köti. A magyar víz szó angol változata water, német változata 
Wasser és a francia változata eau; bármely megértéséhez tisztában kell 
lenni a fogalmával. A nemzetközi kémiai megjelölést, H2O, mindenki 
érti, már aki tanult kémiát, a stratifikációs nyelvészek szerint ez a 
szeméma (semene), vagyis a jelentés; a különböző angol, német vagy 
francia szó (név) a lexéma (lexeme), ami állhat több morfémából (tőszó) 
is. 

Makkai Ádám könyve az angol idióma–rendszerről akkor jelent meg, 
amikor a Chomsky–féle nyelvtani forradalom megfeneklett, mert nem 
tudtak mit kezdeni a jelentéssel. Chomskyék szerint a mondat jelentését a 
nyelvtani szerkezete határozza meg, s a mondat akkor érthető, ha a szer-
kezete kész. Lamb professzorral egyetértésben Makkai ugyanakkor azzal 
érvel, hogy ezek szerint előbb ki kellene ejteni a mondatot, hogy megért-
hessük, amit mondunk. Chomskyék beismerik, hogy elméletileg ez igaz, 
de hitvallásuk, hogy a gyakorlat általában nem számít: az elméletet ügye-
sen elkeresztelték képességnek (competence), a gyakorlatot meg előadás-
nak (performance). Lamb–Makkai felfogásban a beszéd társadalmi jelen-
ség, amely valamilyen célt szolgál, másként a beszélő és a hallgató, vagy 
a társalgók nem érthetik meg egymást. Éppen ezért a mondat szerkezete 
nem határozhatja meg jelentését. 

Az angol nyelv érdekes tulajdonsága, hogy új fogalmakra nem okvet-
lenül új szavak teremtésével reagál, hanem a meglévő szavak sokszor 
váratlan, bizarr vagy félrevezető kombinációjával. Makkai példának hoz-
za fel a közhasználatú amerikai kifejezést, hot dog, aminek szószerinti 
magyar fordítása forró kutya, de valójában kettévágott hosszú zsemlében 
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felszolgált virslit jelent. Külsőre tényleg olyan, mint egy tacskó: bundája 
a hosszúkás zsemle, egyik végén kikandikál a nedves orra, a másikon a 
farka. Aki megrendeli és megeszi, nem azonosítja a kutyával, különben 
elmenne az étvágya. Az idióma Makkai magyarázatában olyan szóössze-
tétel, melynek jelentése nem következik okvetlenül a kifejezést alkotó 
szavak értelméből, mint mondjuk a szép piros tulipán duplajelzős, 
egyfőneves kifejezésben. Ha azonban a három szó (szép, piros, tulipán) 
valamiképpen egy társadalmi réteg vagy egy nép tudatában azt kezdené 
jelenteni, hogy kitettek az állásomból, akkor mint kifejezés idiómává vál-
nék, idiómatizálódnék, akárcsak a hot dog – fonó kutya. Makkai az idió-
mákat két csoportba sorolja; azok, amelyek mondatalkatrésszé állnak ösz-
sze (főnév, melléknév, határozószó, stb.). A hot dog főnévi szólásmód, 
mint ilyen alanya vagy tárgya lehet egy mondatnak. A másik a frazeoló-
giai vagy sematikai idióma, amire az angolban is, a magyarban is van elég 
példa, anélkül, hogy azonos jelentésük lenne. Az angol közmondás, Dont 
count your chickens before they are hatchedl, értelme ugyanaz, mint a 
magyar „Ne igyál előre a medve bőrére!” közmondásé. Szószerinti fordí-
tásában (értelmezésben) egyik se jelentene semmit a másik népnek. „Ne 
számold meg a csibéidet, mielőtt kikelnek!” éppúgy érthetetlen a magyar-
nak, mintha valaki azt mondaná egy amerikainak: Don't drink a toast to 
the bear's hide! Mindkét közmondás közös értelme: Ne ünnepeld előre 
egy terved sikerét, mert esetleg kudarcával nevetségessé válsz! 

És itt jelentkezik a fordítás problémája, ami Makkai második munká-
jának egyik főtémája: Readings in Stratificational Linguistics 
(Stratifikációs nyelvészeti olvasmányok). Ezt az anthológiát Lockwood 
professzorral együtt szerkesztette és az Alabama-i Egyetem adta ki; a ma-
gyar olvasónak a kötet legérdekesebb (és legmulatságosabb) tanulmánya 
Makkaié a fordításról: The Transformation of a Turkish Pasha intő a Big 
Fát Dummy (A török pasa átváltozása egy nagy kövér pupákká). A fordí-
tás csapdáit, veszélyeit, nyakatekertségének lehetőségeit érzékelteti egy 
gyermekrajzoltató versike átültetésével angolba. 

Pont, pont, vesszőcske, 
Készen van a fejecske. 
Kurta nyaka, nagy a hasa, 
Készen van a török pasa. 

Szószerinti fordításban a versike sületlenségnek tűnnék fel, s Makkai 
éppen azt érzékelteti vele, hogy a Chomsky–féle transzformációs nyelv-
elmélet képtelen a fordítás technikáját kielégítően és megfelelően meg-
magyarázni. Abból indul ki, hogy a magyar szöveg hangjai (vagy betűi) 
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morfémákká komponálódnak a „kirejtjelező”, vagy ahogy nevezi, a 
decoder tudatában, aki azokat szavakká, majd mondatokká alakítja. Ami-
kor ezt elvégezte, a tudat–kultúrához kapcsolódó elemeivel behelyettesíti 
az érthetetlen fogalmakat érthetővé (egy amerikai gyereknek semmit sem 
mond a pasa, de annál többet a pupák), figyelembe véve természetesen a 
rímelés és a ritmus követelményeit is. A versikéből így lesz angol „mű-
fordítás”: 

Dot, dot, tiny thread, 
Ready is the tiny head. 
Short his neck and huge the tummy, 
Ready is the Big Fat Dummy. 

Nem lehet és nem szabad a magyar hangtanból az angol hangtanba, a 
magyar alaktanból angol alaktanba, magyar mondattanból angol mondat-
tanba vagy akár magyar jelentéstanból angol jelentéstanba egyszerűen 
csak átugrani, mert nem kapunk funkcionálisan egyértelmű verset: 
félfordítás az eredmény. Az olvasó a hangtanból kiindulva fejleszti ki az 
idegen szöveget a jelentéstan felé; ugyanakkor a fordító (nagyon helye-
sen) a jelentéstanból indul ki és úgy képezi a szöveget a hangtanig – a 
helyes írásig: egyik szint sem kerülhető meg a fordítás folyamatában. 

Makkai Ádám munkái közül talán a legpraktikusabb az angol nyelv 
űrhajózási értelmező szótára, A Dictionary of Space English, mely há-
romezer definícióval és 65 illusztrációval egy a chicagói könyvkiadó 
gondozásában jelent meg, és külön érdekessége, hogy valóban nagyon 
szép borítólapját a híres gyomai Kner nyomdászcsalád egyik Amerikába 
szakadt tagja, Kner Albert tervezte. 

A floridai kilövőtelepen Makkai sok időt töltött asztronauták között, 
spontán magyarázataikat hangszalagra vette, aztán kifaggatta a mérnökö-
ket, hogy pontosan katalogizálhassa és meghatározhassa az űrangolban 
használatos kifejezések helyes írását és kiejtését, mondattani szerepét és 
jelentését, amiről a televíziók milliós nézőközönségének eladdig megle-
hetősen zavaros és bizonytalan fogalma volt. 

Az első amerikai rakétapróbálkozásoktól, 1957 óta az angol nyelvben 
végbement változások jelentőségét, egy új dialektus kialakulását Makkai 
segítségével néhány érdekes szó- és fogalomképzéssel érzékeltethetjük. A 
go, „menni” ige pl. állítmányi jelzővé vált, mint az all systems are go 
kifejezésben (minden rendben működik), holott szószerinti fordítása, 
„minden rendszer menni”, egyszerűen értelmetlen. 

Az űrangol tele van sajátos idiomatikus szlenggel, s megszaporodtak 
az akronimák, a szórövidítések is. A GOTCHA például a Ground 
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Operated Television Camera Hook–up Assembly technikai rövidítése, 
vagyis olyan holdon működő televíziós kamera, amelyet a földről irányí-
tanak. A GOTCHA kiejtése azonban közel áll a got you, „megfogtalak” 
kifejezéshez, s az űrangol jenki humora a földről irányított holdtelevíziót 
megfogtalak-nak rövidíti. 

A magyar nyelvész és kiváló költő, aki különben Makkai János volt 
országgyűlési képviselő és Ignácz Rózsa írónő fia, merész tételeivel sokat 
foglalkoztatja amerikai kollégáit és a következő évek vitái döntik majd el, 
kinek van igaza a jelzett nyelvészeti kérdésekben. 
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SZENTE IMRE 
Jól választott-e Petőfi?201 

Cs. Szabó László: Petőfiék, Aurora Kiskönyvek 5. München 1973, 69 lap 
 
Cs. Szabó László alig hetven oldalas könyvecskéjét azzal a jóleső érzéssel 
bocsátja le kezéből az olvasó, hogy jó társaságban töltötte az idejét, hogy 
„otthon” volt. Két esszében, az egyik Petőfiről, a másik Petőiméről, benne 
vannak nemcsak Petőfiék, hanem túlzás nélkül: száz–százötven év ma-
gyar világa, otthon és a diaszpórában. A magyar Odisszea egy fejezete ez, 
melyben egyetlen mába sűrítődnek forradalmak és szabadságharcok, 
Bach–korszakok és kiegyezések; melyben egyszerre vagyunk Pest–Budán 
és Párizsban, Erdélyben és Londonban; melyben nevek százai nyüzsög-
nek, de sohasem puszta névként, mert akár három szó is odavarázsolja 
mögéjük a hús–vér embert. E magyar Odisszea Homérosza minden új 
színre lépőt kommentál, s minden lehullóért ejt egy könnyet, senki és 
semmi sem marad észrevétlen. A holtak élnek s az élők a szemünk előtt 
búcsúznak, a síron túlról mégegyszer kezet nyújtva a krónikás jóbarátnak. 
De kezek nyúlnak át országhatárokon is, magasan a drótsövények fölött; 
mi más ez, mint az egyetemes magyarság, a „szentek egyessége”? A kró-
nikás, az aranyszájú, el tudja hitetni velünk, hogy vagyunk, s hogy jók 
vagyunk, hogy tartozunk valahová. 

Pedig egy szóval sem mondja, hogy szentek vagyunk, nem, olyan 
unalmas lényekért tollat fogni sem volna érdemes. De igen: az emberért, 
mely törékeny cserép, akár poshadt víz van benne, akár az istenek nektár-
ja; de igen: a magyarért, mely még a legmostohább sorsnál is kegyetle-
nebb tud lenni – önmagához. Ekkora szeretet megengedheti magának, 
hogy derekasan odacsippentsen kisebb–nagyobb gyarlóságoknak, egyéni 
és nemzeti hibáknak, jelentkezzenek azok egy Lauka Gusztávban, egy 
Petőfiben vagy a szalontai jegyzőben. Nem fájnak ezek a csípések, csak 
megpezsdítik a vért a lomha erekben; múzeumi viaszfigurákat és közöm-
bösen bámészkodó múzeumlátogatókat szikráztatnak össze közös áram-
körben. Családon belül esnek, azért hatnak oly felszabadítóan. 

A toll azonban ezúttal nem csak a krónikás szerszáma, hanem lovagi 
dárda is, mely egy hölgy színeiben indul kései, de soha nem túl késő 
harcba az egyre makacsul duzzogó s ósdi hadállásaiból ki nem füstölhető 
nemzeti közvélemény ellen. Az a hölgy Szendrey Júlia, a bukott királynő, 

                                                           
201 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 1. számában. 
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a nemzet fekete báránya közel háromnegyed évszázadon át a milléneum 
bűvöletében tetszelgő úri–polgári Magyarországon, majd „csacsi lipótvá-
rosi kékharisnya”, gyenge George Sand-utánzat az elnézőbb liberális–
kozmopolita körök véleménye szerint, hogy végül a falusi nőideált tiszte-
lő népiek és a náluk is puritánabb munkásmozgalmiak ketté osszák őt egy 
Júliára, kiről Petőfi kedvéért beszélni kell s egy másikra, akit jobb elfelej-
teni. Júlia új lovagja kimutatja, mi a közös ezeknek a társadalmilag s poli-
tikailag annyira különböző köröknek a véleményében: az, hogy mind „az 
önhitt férfijogú társadalom” szemléletéből fakadnak, mely a nőt a férfi, 
pláne a zseniális férfi függvényének, nem pedig szabad, öntörvényű em-
bernek tekinti. „Megtiszteltetés, hogy Petőfiné lehetett” – ez lappang az 
egyértelmű elítélés, a kicsinylő lemosolygás s az elnéző megbocsátás mö-
gött. 

A férfiszemlélet még Mikes Lajosban, Júlia első rehabilitálójában is 
működött, bár ellenkező előjellel. Mikor 1930-ban publikálta Júlia lap-
pangó iratait, naplóját, az „öregedő bajnok” túllőtt a célon: valósággal 
szentté tette az addig sárral dobált, sokat szenvedett asszonyt. Mert ha 
nem ördög, akkor angyal a nő – így tartotta már a középkori lovagvilág is 
és tartja talán ma is Jókai nyomán Jókai olvasótábora, azaz zömben a ma-
gyarság. De még a legfelszabadultabb szellem, ha hímneműnek született 
meg a Duna–Tisza táján, sem felejtheti, ha akarja sem, a Szeptember vé-
gén jóslatát s annak oly gyors s oly pontos beteljesülését. „Ha eldobod 
egykor az özvegyi fátyolt...” – amit a költő egy meghitt pillanat ellágyulá-
sában, a szerelemnél is édesebb és a szerelmet csak édesebbé tevő halál-
hangulattal játszva öltöztetett iramló anapestusokba s ami akkor a hitves 
szemében sem lehetett egyéb, mint egyike szokott veszélyes szellemi já-
tékaiknak, méltó hozzájuk, akik egy ország nézőtere előtt Saint–Just-i 
szerepre vágytak és készültek, ugyanazokat a szavakat egy „kővendég”, 
egy „nemzeti bálvány”, a „Nagy Nemzeti Totemállat” dörögte először az 
özvegy, majd az egymást váltó diáknemzedékek fülébe magyar órákon és 
szavaló versenyeken, hogy aztán idegennyelvű antológiák közvetítésével 
az egész világon elterjedjenek. 

Megvallom, úgy vagyok ezzel a nagy verssel, melyet sokan a legszebb 
magyar versnek tartanak, mint Petőfi a Kárpátokkal: „Tán csodállak, ám-
de nem szeretlek.” Nem csak a síri giccs miatt, mely az első nyomtatás-
ban megjelent Petőfi–vers: A borozó óta ott kísért – valóban „kísért” – 
számos vers befejező soraiban, de sehol sem ennyi könnyel, ennyi szív-
vel, ennyi sebbel; hanem főleg a vers utóélete miatt, mely ama giccset, 
melyen különben csak átsiklottunk volna, fülsiketítő hangerőre emelte és 
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szószerint „felejthetetlenné” tette. Csoda-e, hogy szegény Júlia nem talált 
saját hangjára – ha ugyan volt neki – ebben az égzengésben, hogy botla-
dozott a színpadi dikcióban, melyet a szerep (a Nemzet özvegye) s a kor 
stílusa előírt neki, s hogy végül mindent felrúgva kimenekült egy hátsó 
ajtón: egy új házasságba? S ez is mennyire másképp alakult az élet prózá-
jában, mint ahogy a „jóslat” pátosza tudta: „s rábírhat-e majdan egy ifjú 
szerelme...” – Cs. Szabó megállapítása Júliáról, hogy „az elmeháborító 
fájdalomnál is nagyobb rabja a giccsnek és kopott klisékben gondolko-
dik”, nem áll-e még Arany Jánosra is, akiből a fájdalom artikulátlan hang-
jai helyett egy műgonddal komponált, megrímelt és refrénezett stilisztikai 
dolgozatot csalt ki a barát elvesztése? Az Emléklapra című versről beszé-
lek. Amit pedig az özvegyi fátyol eldobásakor a nemzeti felháborodás 
lobbantott ki belőle, A honvéd özvegye, nem egyéb, mint húsz strófás va-
dászkürt–harsogtatás, melyben kiszínezve s bő lére eresztve beteljesedik a 
Szeptember végén-ben beígért kísértetjárás is. Nemcsak emberi, hanem 
esztétikai meggondolások is visszatarthatták a költőt e vers közzétételétől. 

„Gyarlóság, asszony a neved” – idézi Arany Shakespearet és önmagát 
Júlia fejére, de a tárgyilagos utókor inkább hajlandó leszűrni tanulságul – 
s ez a Cs. Szabó könyvéből felénk áradó tanulság is: Gyarlóság, ember a 
neved! Ez a perújítás nem is hozzáfehéríteni igyekszik Júliát az ideálhoz, 
mely méltó Petőfihez és a nemzethez, ellenkezőleg: az élet piros színét 
varázsolja rá is, a környezetében lévőkre is. Rossz stílusa, hamis hangjai 
másoknak is voltak, nemcsak Júliának, s ha a stílus mögül kifejtjük az 
embert, ahogy Cs. Szabó teszi, olyan emberi s női tulajdonságokra buk-
kanunk Júliában, melyek eléggé megokolják Petőfi választását, valamint 
Júlia egykori és újabb lovagjainak hódolatát. 

De, ha hagyjuk is meggyőzni magunkat, hogy Petőfi jól választott, 
amikor éppen Júliát láncolta magához a hon leányai közül, még nyitva 
marad a kérdés, jól választott-e akkor, mikor 1847 nyarán lehetősége lett 
volna, hogy megnézze a tengert, szívének rokonát, aztán a „sötét Angliát” 
és „a fényes Franciaországot”, s ő ehelyett ott keringett az erdődi mágnes 
körül. A másik esszé: Petőfi Párizsban ezzel a választással foglalkozik, 
fölelevenítve és részben revideálva az írónak egy régebbi novelláját, 
melyben megutaztatja Petőfijét s arra a konklúzióra jut, hogy ugyanaz a 
forradalmi láz, kiábrándulás és hősi halál lett volna osztályrésze Párizsban 
is, ami honi földön. 

Szó van itt továbbá egy harmadik válaszúiról is, mely talán a másik 
kettőnél is döntőbb jelentőségű volt Petőfi életére s még inkább utóéleté-
re, arról, hogyan lépett habozás nélkül a legradikálisabb útra még annak 
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árán is, hogy elidegenedtek tőle barátai, jó hazafiak is, úgyszólván egész 
népe. De, éppen mert volt bátorsága elszakadni a magyar valóságtól, lett 
annak örök energiaforrásává: „Halála után legenda belőle éppen radika-
lizmusa miatt lett; sokan igazolva érezték, hogy kezdettől fogva életre–
halálra kellett volna felkészülni, jakobinus módon, ö az egyetlen magyar 
költő, akinél szó és tett fedi egymást, a tett mindig bátorítás, a szó mindig 
követelés...” „Csalhatatlan ösztön működik tehát a fiatalokban, amikor 
időnként szobrához gyűlnek, mintha vágyaik varázsszerű teljesítéséhez 
elegendő volna a félkarja, ércből.” 

 
 



 

836 

ALBERT PÁL 
Értelmes „dezertálás”202 

Jean Giono: Le Déserteur et autres récits, Gallimard, Paris 1973, 261 lap 
 
Mint ahogy az évek múlásával javul a legnemesebb bornak is minősége, 
úgy nő, szemünk láttára, erejében–értékében a néhány éve elhunyt francia 
írónak, Jean Gionónak életműve; s ahogy a híres Pléiade–sorozatban most 
folyamatosan megjelenő regényeit lapozgatjuk, egyre inkább úgy érezzük, 
hogy a némelyek szerint kissé csenevész és finomkodó, mások szerint 
túlságosan okoskodó, melegházian intellektuális modem francia prózának 
legtermészetesebb, legigazibb elbeszélő tehetségét tisztelhetjük benne. De 
Jean Giono életműve nemcsak értékében nő, hanem mennyiségében is 
növekszik. Több poszthumusz kötet után például nemrég jelent meg a 
Gallimardnál Le Déserteur – „A szökevény” – címmel egy gyűjtemény, 
mely négy, 1953 és 1966 között írt s mindeddig csak kis példányszámú, 
luxus–kiadásban ismert remek szöveget tartalmaz. Írásokat, melyek java-
részt megrendelésre születtek: egy reprodukciós album bevezetőjének „A 
szökevény”; egy bibliofil kiadványban „A kő” című elmefuttatás; egy 
provánszi képeskönyvhöz az „Árkádia, Árkádia...”, amolyan önéletrajzi 
emlékezésnek „A Nagy Színház”. Megrendelésre, de mégis töretlen ihlet-
tel s az elbeszélésnek pezsgő örömével. Mert a kiadó nem téved, amikor a 
borítólapon a kötet címét így egészíti ki: „A szökevény és más elbeszélé-
sek”. Túlzás, fellengzés nélkül használva a szót: Jean Giono „géniusza” 
éppen az volt, hogy tollán információ, tényközlés, mende–monda és kró-
nika értelmezése, elmefuttatás, egyszóval minden mesévé, novellává, el-
beszéléssé alakult, melynek csobogó ártatlansága, szinte ősinek tetsző 
naivsága még az értők előtt is leleplezi a megtervezett szerkezetet, a má-
sokénál semmivel nem kevésbé tudós retorikát. 

A címadó írás, a mintegy száz lapos Déserteur például látszatra csak 
egy életrajzi rejtély megoldása, egy 19. századi „naiv” művész, „ex–
voto”, azaz fogadalmi képfestő tevékenységének bemutatása. Ki volt 
Charles-Frédéric Brun, aki Franciaországból menekülvén, személyazo-
nossági papírok nélkül, a zsandárok elől bujkálva 1850-ben fölbukkant a 
svájci Wallis-kantonban, a Rhône völgyének alpesi sziklákra épült kis 
falujában, Haute–Nendaz-ban, s aki ott, meg a Sion–környéki települése-
ken, kápolnákban, temetőkertekben, parasztházak tiszta szobájában, pri-

                                                           
202 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 1. számában. 



 

837 

mitíven áhítatos festőecsetjének két évtizeden át számos nyomát hagyta? 
A talányt így fogalmazza meg az indítás: „Első tekintetre Victor Hugó 
műveiből kilépő figura lehetne. Nem a francia határról érkezik, hanem a 
még megírásra váró Nyomorultak-ból. Charles-Frédéric Brun a néphez 
tart, s a keze fehér. Talán püspök, s most átadja magát a nyilvános irga-
lom gyakorlásának. Valami bűnt követhetett el, olyant legalábbis, mi 
anarchistához méltó; múltjában ott parázslik a titok. Egyszerű ember, de 
hangsúlyozottan. Istenről beszél, úgy, mint a gyermek, Ő a nappal és az 
éjjel, a fehér és a fekete, a jó és a rossz, – minden megvan benne, minden 
lehet.” 

A tulajdonképpeni rejtélyre a választ néhány lappal odébb már meg is 
adja Giono. Charles-Frédéric Brun minden bizonnyal nem az igazság-
szolgáltatás elől szökött bűnöző, sem nem politikai menekült, s habár 
„elfogadja a szegényember levesét, de megveti a polgár vendéglátó 
ágyát”, még csak nem is olyan látványosan romantikus lázadó, mint a 
hugói „Nyomorultak”-nak mitikus Jean Valjeanja. Lázadó, de szelíd láza-
dó; bujkáló menekült, de nem csavargó; s politikai ellenzéknek is csak 
úgy, hogy a peremére taszító társadalma csinált belőle azt. Valójában mű-
vészkedő szegénylegény, ki honában addig számított embernek, teljes 
jogú polgárnak, míg befogadó vándorműhelye, egy–egy búcsún munkát, 
megrendelést talált. Ahogy Giono mondja: „Nendaz festője nem bűnöző, 
hanem nyomorult. Mint az igazi nyomorultak, kiknek útját nem a vélet-
len, hanem az elrendeltetés szabja meg, azért menekül a francia rendőrség 
elől, mert nincs papírja, s mert meg van róla győződve, hogy valamiben 
vétkes. Csak bujkálva érzi jól magát, meg az egyszerű embereknél, kik 
szellemi útvesztők nélkül is megértik... mert bizony nem más ő, mint 
dézertőr. Dezertált: otthagyott egy bizonyos társadalmat, s egy másikat 
választott...” 

Maga a rejtély a tizedik lapon megoldódik tehát; a ritka, gyarló doku-
mentumok alapján végzett nyomozás itt véget is ér. Ám Giono írásának 
ez csak tizedrésze: a további kilenctized a képzelet erejével bizonyítja a 
feltevés helyességét, az író igazolja a műkedvelő történészt. A tanul-
mányból novella, kisregény kerekedik, hol az írói életismeret bármily 
adatnál jobban érvel. A hegyi ember lelkét, szokásait ismerő írónak hisz-
szük el, hogyan fogadta be Nendaz faluja a gyanús idegent. S a déserteur 
történetét most már így, ízes novellaként olvassuk tovább, a kaland izgal-
mával a két évtized eseménytelenségében is: az erdőszéli kunyhóban élő 
hallgatag remetéről, a szentképek szelíd misztikusáról, ki egy hegyi falu 
peremén, a kívántnál nem többnek s nem is kevesebbnek elfogadva, egy 
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darabos, egyszerű közösségbe már–már befogadva a nyugtalan „dezertá-
lás” után megtalálja belső békéjét... 

Lírai tanulmánynak indul a második írás, A kő, de ez előbb a prózavers 
felé kanyarodik, s hol Michelet nagy futamaira, hol már–már Saint-John 
Perse tirádáira emlékeztet. Ritka érzékenységű és plaszticitású „anyagi 
képzelettel” követjük itt az egyik őselem, a kő alakváltozásait: a követ, 
mit az első ember fölvett a földről, pattintgatva–csiszolva szerszámot 
formált belőle: a követ, amiből kunyhó, ház, palota, templom és sír épül; 
a követ, az ékszert, a követ, a szoborrá mintázott márványt. A követ: az 
emberiség fölemelkedésének, történetének leghűségesebb társát. De az 
évezredeken végigtekintő prózavers–tanulmányt itt–ott most megszakítják 
anekdotikus betétek, mint például egy mulatságos kirándulás egy svájci 
barlangkutató orvossal: a befejezés pedig egy hosszabb, derűsen anekdo-
tikus képzelődés arról, melyik három olasz templomot venné bérbe 
Giono, hogy az évszakok szerint kedvére berendezkedjék bennük. 

A mesélés öröme járja át a képes útikalauz bevezetőjének készült Ár-
kádia, Árkádia... című írást is: a provánszi táj ismertetését hol itt, hol ott 
szakítja meg egy kis történet, életkép, személyes anekdota: egy provánszi 
regény meg egy önéletrajzi regény töredékei. Giono úgy kanyarog témá-
ról témára, mint a nagy országúiról letért vándor a minden huppanóval, 
kocsinyommal, vargabetűvel beszédes kis ösvényen: „Mert ezeken az 
ösvényeken minden egy társadalomról beszél, társadalomról, melyben 
mindenféle jellemnek helye van. Az egyiknek derűs kedélyétől vezet a 
másiknak pereskedő hajlamáig, kitérőt tesz egy pitvar felé, megpihen egy 
kútnál. Majdnem mindig a hajdani postakocsik, kengyel nélküli lovasok, 
házaló árusok nyomát követi. Ismerek utat, mely váratlanul egy jelenték-
telen tanya felé kanyarodik: ám 1784-ben egy hetedhét földön híres szép-
ségű és mohó életvágyú fiatalasszony élt ott. Másik boráról nevezetes 
szőlőt érint. Megint másutt viszont nem kanyart vágunk át, ha elhagyjuk a 
régi csapást: a fát kerüljük el, melynek tövében hajdan megöltek egy 
pásztort. Tévedés volna, ha csak a csodálatos tájat szemlélnénk; a szenve-
délyeket is olvashatjuk belőlük...” 

S így kanyargunk Gionóval szenvedélyek, szokások, életformák, korok 
és hangulatok között az „Árkádia, Árkádia...” Belső–Provánszot idéző 
lapjain. Emitt például a helyi „déserteur”-ök, nem politizáló anarchisták, a 
„semmittevők” portréja: „1903 táján jól ismertem azt az embertípust, kit 
„semmittevőnek” neveztek. Volt belőlük öt–hat Manosque-ban, másfél 
tucatnyi Aix-ben és Arles-ban, talán száz is Avignon-ban. Marseille-ről 
talán ne beszéljünk, mert az ottaniak minőségben messze elmaradtak a 
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többiek mögött. Akikről szólok, kis olajfakert–tulajdonosok voltak, öt–hat 
fával, nem többel, mint tízzel. Különböző életkornak voltak, de a semmit-
tevésnek mind megtalálta különböző módját... Élni pedig a befőzött olaj-
bogyóból és az olajon éltek; cserébe ezért kaptak egy kevéske bort is. A 
kenyeret úgy szedegették össze apránként. A szó szoros értelmében végül 
nem voltak semmit-tevők, inkább csak keveset-tevők, de szabadok voltak, 
éltek kedvükre...” 

Íme, Giono szent fogalma: olajfa, olajbogyó, olaj; egy archaikus civili-
zációnak olyan ismérve, mint a bor vagy a sör a harmincas évek „szerel-
mes földrajzainak” esszéíróinál. Elég csak kiejtenie a szót, s megáll az 
útikalauz menete, újra meg újra föltörnek a gyermekkor emlékei az olaj-
bogyó–szüretekkel, a présmalommal; a termést a malomba kísérő, a pré-
selésnél minden kárba menő olajcseppre ravaszul figyelő aggastyánokkal, 
az „általános olajosokkal”, köztük a süket nagybácsival, Ugéne apóval, a 
szomszédoknak körbekínált, új olajjal készült babsalátával meg az első 
őszi olajos lepénnyel, melynek isteni illatát Akhillesz táborában, az Illiász 
verssorai közt is ott gyanítja Giono... 

A kötet utolsó írásában, A Nagy Színház-ban azután még közvetleneb-
bül tolulnak fel a félszázaddal korábbi emlékek a hajdani tízéves kisfiúról, 
a szelíd anyáról, a halálra készülő Ugéne apóról meg az apáról, a 
carbonarók leszármazottjáról, a Manosque-i iparosról, a tudós csizmadiá-
ról, ki olaszul olvasgatta az Orlando Furiosot, meg anarchista szabadgon-
dolkodóként nap mint nap a Bibliát, mert az nemcsak érdekes és tanulsá-
gos, de hosszú könyv is, kiadós, „gazdaságos” olvasmány. Csillagos 
nyáréjszakákon ez az apa, a családi dinasztiában IV. János vette maga 
mellé a hálóinges kisfiút, V. Jánost, s kapaszkodott föl vele a szomszéd 
hentes istállójának tetejére. S itt, a teremtés Nagy Színházában, a csillag-
fényes boltív alatt Manosque-i Szent Jánosként prófétikus hévvel magya-
rázta a Patmoszi Szent János apokaliptikus jövendöléseit és látomásait, az 
első mozival, az első gépi malmokkal, az első aeroplánnal fenyegető mo-
dern korra is alkalmazva az igéket, de talán igazabb és mélyebb értelem-
mel is az apokalipszist a szellem és az érzékszervek bezárulásával, a jó 
halál makacs késleltetésével azonosítva... 

Csodálatos Giono, ki ebben az esetleges, poszthumusz kötetben is tel-
jes gazdagságát kínálja olvasójának. Az olvasás napjainkban lassan már 
feledett örömét, a mesélés kényelmes kanyargását, gyorsuló csobogását: 
az epika sokat emlegetett válságának korában regényt, novellát, anekdo-
tát, életképet a tanulmány műfajában is. S persze még valamivel többet: 
világszemléletet és bölcsességet is az ember és a kozmosz finoman sejte-
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tett egységével, a függetlenséghez, szabadsághoz, értelmes „dezertálás-
hoz”, az érzékszervek tanúbizonyságához és öröméhez ragaszkodó ember 
nemes utópiájával! 
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HANÁK TIBOR 
Erdélyen túl203 

Neue siebenbürgisch-ungarische Lyrik, Ausgewahlt von István 
Szépfalusi, Vorwort von András Sütő, Ottó Müller Verlag, Salzburg 
1974,103 lap 
 
Erdély túljutott a nyelvi határokon. Ezzel a kötettel megjelent Európa 
tájain. Németül szólal meg csaknem egy egész nemzedék, a „középhad”, 
a talán legaktívabb és ezért joggal reprezentánsnak tekinthető évjáratok a 
30 éves kortól 45-ig. Ha tíz költő mintegy hatvan verse nem is az egész 
erdélyi irodaiam, olyan széles lírai front ez, hogy az olvasókban nem csu-
pán személyi hatás marad meg, hanem az a tudat is, hogy ezzel a kötettel 
egy nép jelentkezett, az erdélyi magyarság adott magáról életjelt. A német 
nyelvű közönség, irodalmárok és kritikusok most majd ráocsúdnak, hogy 
a magyar irodalom többágú síp – mint Illyés Gyula írta –, hogy költésze-
tünk nem azonos a magyarországi költészettel, mint ahogy a magyarság 
sem csupán Magyarország lakosságával azonos. Az előttünk levő antoló-
giának tehát nem egyedül olyan jelentősége van, mint mikor megjelenik 
külföldön egy magyar szerző regénye vagy verseskötete; ezzel a gyűjte-
ménnyel egy nagy múltú terület, Erdély kerül ismét a köztudatba. Német 
neve, Siebenbürgen, a német anyanyelvűeknek kedvesen hangzik, vala-
hogy úgy, mint nekünk Erdély. Nálunk is kicsit mindig valami történelmi 
romantika veszi körül a szót, de ők természetesen a szászokra gondolnak 
elsősorban, a német városi kultúra átültetőire. A most megjelent kötet a 
romániai magyar líra német műfordításaival egyúttal azonban arra is fi-
gyelmezteti majd az olvasót, hogy Siebenbürgen szász-központú szemlé-
lete kiegészítésre szorul, hogy érdemes számba venni e többnyelvű terület 
magyarságát, magyarságának irodalmát. 

Az elmondott kultúrpolitikai háttérrel és hatásokkal mindenképp szá-
molni kell, még akkor is, ha a kötet összeállítójának, a Bécsben élő 
Szépfalusi Istvánnak történetesen más szempontjai és indítékai voltak 
vállalkozása kezdeményezésekor, ha nem is a történelmi romantikát akar-
ta élesztgetni, sem a nemzetiségi kérdés polipkarjait mozgásba hozni. A 
kötet címének kiinduló hatása, érdeklődést megragadó két szava az „erdé-
lyi magyar”, a „siebenbürgisch-ungarisch”, és csak másodlagosan az iro-
dalmi vonatkozású „új líra”. Az a fő kérdés azonban, hogy vajon mi var 

                                                           
203 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 2. számában. 



 

842 

az olvasóra a vonzó címszavak mögött, hogy a kötet miként formálja az 
eddigi Erdély-szemléletet és milyen véleményt alakít ki, próbál kialakíta-
ni az újabb erdélyi magyar költészetről. 

Amint Sütő András előszavát vagy az első verset elolvassuk s minél 
tovább haladunk a kötetben, az irodalmiság szempontja kerekedik felül, a 
jó versek élvezete, a gondolatok nyelvi megformálásában rejlő érték. 

Talán ez mindennél fontosabb előfeltétele a kötet és vele az erdélyi 
magyar líra hatásának. Mert a jelen esetben nem a költők eredeti kifejezé-
seire gondolunk elsősorban, hanem a fordításokra, azokra a német szavak-
ra, mondatokra, versekre, melyekkel a német nyelvű olvasó szembekerül, 
melyeket az erdélyi magyar líra válogatott termékeiként ismer meg és 
tarthat számon. Azt hiszem, egyik fő okát itt kell keresnünk irodalmunk 
múltbeli hatástalanságának, külföldi ismeretlenségének és félreértésének, 
mellyel Babits Mihály is foglalkozott egy körültekintő esszéjében, a té-
nyeknek megfelelő rezignáltsággal. A korábban uralkodott fordítási elvek 
és technikák függvényeként igen sokszor nem éppen rangos külföldi írók 
kezébe kerültek a művek, hanem a valamely nyelvet jól ismerő magyaro-
kéba vagy lelkes külföldi magyarbarátokéba, kik mögül többnyire hiá-
nyoztak az illető ország irodalmi összeköttetései és a helyi hatás egyéb 
feltételei. Néha dilettánsok ügybuzgósága, néha egyetemi tanárok tudós-
kodása, még jó, ha nem különcködő érdeklődése, telepedett rá a magyar 
művek fordításaira, s ezért irodalmunkat a külföldiek inkább néprajzi és 
nyelvészeti témaként tartották számon, mely értekezésekben talán feldol-
gozható, taglalható, de nem élvezhető. Ehhez járult, hogy a legtöbbször 
nem készítették elő a talajt a fordítások kellő fogadtatására, nem mozgat-
ták meg az újságokat, irodalmi lapokat, elmaradt az érdeklődés felkeltése 
és a kritikusok tájékoztatása, nem beszélve arról, hogy olykor megeléged-
tek szerény, rangot nem jelentő kiadókkal, vagy épp ellenkezőleg, az is 
előfordult, főképp a Monarchia idején, hogy olyan kiadót választottak a 
magyar irodalom külföldi képviselőjének, melynek díszes kötetei az ural-
kodó pompa és a protokolláris szellem kifejezéséhez tartoztak. 

Mindezt ajánlatos figyelembe venni ahhoz, hogy kellőképp méltányol-
ni tudjuk az erdélyi líra német nyelvű antológiájának megjelenését és 
szuverén irodalmiságát, mely messze föléemelkedik a csupán nemzeti 
elvárásoknak és a kuriozitásra fürkésző külföldi érdeklődésnek. Szépfalusi 
István irodalomdiplomáciai munkájának terméke ez a kötet. Az általa 
vezetett bécsi Bornemisza Péter Társaság irodalmi estjei, hazai és erdélyi, 
délvidéki, nyugati magyar írók felolvasásai, a meghívások, utazások, 
személyes ismeretségek legyőzték a torlaszokat, kiépítették az igényes-
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séggel párosult kölcsönös bizalom légkörét, mely alapja lehetett a további 
vállalkozásoknak. A szálak nem maguktól, hanem a kötet szerkesztőjének 
munkája révén vezettek el az ismert osztrák írókhoz és műfordítókhoz. 
Egy egész kis gárda működött a kapcsolatok ápolásán, a nyersfordítások, 
az adekvát átültetések elkészítésén, ügyelve, nehogy zavaró hangulati, 
értelmi vagy épp műfajeltolódás keletkezzék. Hogy a kötet versei nem-
csak magyarul, de németül is irodalmi értéket képviselnek és mindkét 
nyelven hasonló hatást váltanak ki, a következő fordítók érdeme: Éva és 
Román Czjzek, Jeannie Ebner, Éva Haldimann, Paul Kruntorad, 
Anemone Latzina, Andri Peer, Reinhard Priessnitz, Prieder Schuller, Ró-
bert Stauffer, Martba Szépfalusi. A nevek nagy része nem ismeretlen né-
met nyelvterületen; műfordításokkal vagy / és önálló művekkel kapcso-
lódnak az osztrák vagy a német irodalomhoz. Ennek felbecsülhetetlen 
előnye, hogy a magyar írók rangos védnökséget kapnak, a közönség saját 
íróinak nevére figyel fel: Ha Jeannie Ebner, az osztrák irodalmi folyóirat, 
a Literatur und Kritik szerkesztője, Paul Kruntorad, Róbert Stauffer stb. 
fordította a verseket, nem lehetnek rosszak, ha odaadták nevüket a vállal-
kozáshoz, bizonyára megérdemli a kötet a figyelmet. Szemben a korábbi 
gyakorlattal, mikor az ismeretlen magyart ismeretlen német, angol vagy 
francia mutatta be (vagy húzta le az érdektelenségbe), most az ismeretlent 
ismert írók vezetik a német nyelvű közönség elé. 

Ebben azonban nagy érdemük van az erdélyi íróknak is. Hagyják ma-
gukat vezetni, olyan hangot ütnek meg, melyet vállalhat az osztrák mű-
fordító, nem kell restelkednie vagy kezét mosnia, amiért leereszkedett a 
nemzetiségi irodalom szintjére. S itt találhatunk egy újabb szempontot 
annak megértéséhez, miért nem lehetett a korábbi magyar irodalomnak 
külföldi sikere, miért váltott ki idegenkedést és gyakori félreértést. Régi 
költészetünk központi területeire, Balassától Aranyig, Jókaiig terjedő iro-
dalmunkba nem tudott behatolni a külföld. Bármily becses érték is szá-
munkra száz-kétszáz év előtti líránk, a nyugati ízlés és igény némi ismere-
tében, valamint a külföld épphogy csak derengő, torz és differenciálatlan 
magyarországszemléletét szem előtt tartva, nem csodálkozhatunk azon, 
hogy költészetünkben, szórakoztató regényeinkben, nemzeti drámáinkban 
azt látták, mint a kacagányban, a díszmagyarban, a pingált szobában, fa-
lusi szagosmisében és a táblabírák nagyfüstű pipájában vagy a nagy ma-
gyar síkságban: a furcsaságot, Ázsiát és a rosszul másolt, kisszerű Euró-
pát. Hogy a nacionalizmus korával egybeeső irodalmunkban és (története-
sen gyenge) fordításaiban Herder követői „Kulturgefalle”-t láttak és a 
nyugatról keletnek megdöntött európai térkép alsó részén kerestek ben-
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nünket, nemcsak elvakult magyarellenesség következménye lehetett. Er-
ről az oldalról tekintve igen jó érzékkel válogatta össze a szerkesztő az 
erdélyi kötet verseit és szereplőit. Szerencsésnek mondható már maga a 
választott időkeret is, az, hogy a legidősebb költő, Kányádi Sándor, 1929-
ben született, tehát 1944-ben csak 15 éves volt, kimaradt a háborús aktivi-
tásból, a nemzeti nekihevülésből, a sokszor meghatározó katonai élmé-
nyekből, melyek akkoriban 16 éves fejjel már megkezdődhettek. Az anto-
lógia összes többi írója fiatalabb: Székely János, Páskándi Géza, Hervay 
Gizella, Lászlóffy Aladár, Szilágyi Domokos, Magyari Lajos, Király Lász-
ló, Farkas Árpád, Csíki László. Nekik még kisebb esélyük volt a két vi-
lágháború közötti élmény- és eszmevilágban való részesedésre és meg-
mártózásra a nacionalizmus utóhullámaiban. Ha egy-két évjárattal koráb-
ban született szerzők, ha a két világháború közötti erdélyi irodaiam vagy 
az egész század erdélyi szemelvénygyűjteménye kerül a német olvasó 
kezébe, egész más jellegű kép alakul ki, más lenne a hatás, melyhez talán 
más közönség kellene, nem az 1974-es ... 

A kötetben szereplő lírikusok nem tartoznak a szentimentális naciona-
lizmus írói közé. Témájuk nem a nemzeti hovatartozás és elkötelezés, ami 
nem feltétlenül jelenti, hogy hiányzik belőlük a hovatartozás tudata. En-
nek kifejezése láthatólag éppúgy elavulóban van, mint verseket írni 
anyánkhoz, altatót gyermekünknek. Hogy a fel- és lemenőinket szeretjük, 
természetes. Erről a nyilvánosságnak szánt művekben (versekben, fest-
ményeken stb.) vallomást tenni, kínos vagy épp elviselhetetlen. Hogy 
ezek a költők a múltat nem emlegetik, sem a problémákat, sem a sorsot? 
Miért is tennék egy külföldnek szánt irodalmi kötetben? Megértésre alig-
ha lehetne számítani, hatásra meg biztos nem. Az irodalommal kellene 
árat fizetni a kétes értékű, a semmivel határos eredményért.Erdélyen túl, 
messzire visznek a költők. Át a Királyhágón és Kárpátokon, Bécsen és 
Salzburgon keresztül Európa tájaira, Nyugatra, kulturált hegy- és vízrajzi 
rendszerekbe, onnét a tenger kékjébe, mely már az égbolttal érintkezik, 
túl minden térképen, a szélességi és hosszúsági fokokkal meg nem hatá-
rozható, az elvont és mégis mindig jelenlevő emberhez. A kötet legtöbb 
verséből érezni lehet az erdélyi magyar líra nagykorúságát, földrajzot ki-
tanult, a honi berkektől és terektől megszabadult, csupán időben mozgó 
jellegét. Kettős vonatkozásban is. Az idő egyrészt a 20. századot jelenti, a 
mát, minden múltbéli terheltséggel, szorongással. Az első vers, Kányádi 
Sándor „Fától fáig” című verse az eltévedést, a ránk ülepedő félelmet, a 
visszahívó hangokat idézi, Lászlóffy Aladár a háborút, a fiatalon elrothadó 
férfiak képét; Hervay Gizella összeomló fáradt házakról, lezuhanó balko-



 

845 

nokról, bombáról, rakétáról ír, Király László a hiábavalóságról, a történe-
lem csődjéről. Szilágyi Domokos hatalmas rekviemjében vérző testek vo-
nulnak, százötven deportált támolyog gépfegyverek, őrtornyok és min-
denható vérebek között. Megannyi baj, súlyos emlék, gyötrődés az embe-
riség sorsán és együttérzés a közösséggel, mely általában nem körülhatá-
rolt a versekben. Elvont humanitás ez, bár épp ezért nem szabja meg, 
hogy kire és kikre gondoljunk; az osztrák vagy német olvasó is felfüg-
gesztheti rá 20. századi tapasztalatait és az élményektől bejáratott asszo-
ciációit. Szinte menekülnek a költők a konkrétumoktól, a közelitől, a 
személyes érzelmek és gondolatok kifejezésétől; őket a század bántja, az 
emberiség gondja, könyvtárak égése, a világ szűkössége. Általános 
émelygés ez, leszűrt rosszullét a történelemből. 

Az idő másik értelme az erdélyi lírikusoknál: az időben-lét, a végesség. 
A létezés átmeneti ténye által megértett ember méltatlankodó hangján 
szólalnak meg. A halál náluk nemcsak az élet vége, hanem az élet kiküsz-
öbölhetetlen, mindig jelenlevő tartozéka. Múlandóság veszi körül a per-
cet, az alkotást, a verset, a testet, a lelket: mindent. „Két nemlét között 
ütközet” – olvassuk Szilágyi Domokos „Haláltánc–szvit”-jében. A kötet-
ben szereplő csaknem mindenegyes írása Heidegger versben, sorok a lét 
és idő azonosságáról, a semmiben lengő érthetetlen életről. Páskándi Gé-
za is a végesség nézőpontjából méri létünk különböző vonatkozásait. A 
kiosztott sors bezártságot jelent, a másba menekvés, a hasonulás lehetet-
lenségét, végzetes individualizmust. Magunkat keressük, elátkozva a ha-
sonlóságot és amit találunk: közölhetetlenség, magány. Ebből az egzisz-
tenciális, megalkuvás nélküli szemléletből adódik, hogy „sub specie 
mortis” (vagy „temporis”, ami ugyanaz) minden fölösleges, félszeg és 
visszás, egyszóval: abszurd. Legfőképp életünk, melynek arányai – mint 
Lászlóffy Aladár írja – nem akarnak sikerülni: „az egészhez, az összege-
zéshez nem ebből ennyi s abból csak annyi kellene”. A világos látás kö-
vetkezménye, hogy a költők gyakran használják a fájdalmas irónia hang-
ját, egymásmellé helyezik a születést és halált, a hősi mozdulatot és a 
megfutamodást, az élet egymást lerontó, kicsúfoló mozzanatait. Felírják a 
számlára a tételeket, melyek egymásutánja már nem is fájdalmas, hanem 
nevetségesen heterogén, s a vonal alatt ott az eredmény: a nulla. 

Az új romániai magyar líra német nyelvű antológiája arra figyelmeztet, 
hogy ha eddig nem tettük volna meg, elodázhatatlanul revideálnunk kell 
Erdély-képünket. Lehet, hogy egy-egy véletlenül elénk vetődő versből, 
néhány újságból vagy folyóiratszámból, talán egyik-másik szerző köny-
véből sem vesszük észre a változást és a változás arányait, de ebből a kö-
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tetből, melyben egyszerre tíz költő több verse szerepel, szinte összefüggő 
kép rajzolódik ki az erdélyi írók új arcáról, a filozófiával, emberséggel, és 
Európával átitatott felfogásukról. Lehet, hogy él még a Hargita romanti-
kája, megtalálhatók a fatornyos látványok, de Nyírő, Tamási és az Erdélyi 
Szépmíves Céh többi írójának világán túlléptek az új nemzedékek. Tu-
domásul kell vennünk, hogy nem akarnak beleragadni búcsúzó életfor-
mákba, álmokba, helyi viszonylatokba. Nem szoríthatjuk őket a provinci-
alizmusba csak azért, mert nekünk tetszik az erdélyi kolorit. 

Nem hiszem azonban, hogy aggódnunk kellene amiatt, hogy egy ki-
sebbség vagy országrész az érett európaiság hangján szólal meg. Külön-
ben pedig: az erdélyi író erdélyi akkor is, ha Mozartról ír vagy a halállal 
eljegyzett emberi létről. Ezek a költők az emberről és Európáról magyarul 
beszélő erdélyi költők. De ha valaki Erdélyt kérné tőlük számon, azt is 
megtalálja verseikben. Igaz, nem patetikus vallomásokban, harsány szí-
nekben, hanem nélkülözhetetlen alsó szálként beleszőve a mintás anyag-
ba. Szavak, kifejezések, pillanatképek tanúskodnak a helyi eredetről. Ér-
dekes módon főképp a fiatalabbaknál viszonylag gyakran akadunk az 
idilli egyszerűség örömének kifejezésére, a társ és a táj friss megélésének 
nyomaira. Király László „Hazatérés” című versének közvetlensége, Far-
kas Árpád írása a mosakodó öregekről, együttérző verse a lipovánokról, 
Csíki László „Ébresztő”-je és főképp „Téli vasárnapija oly keresetlenül 
emberi és megkapó, mintha őket már nem nyomnák történelmi traumák és 
előítéletek, mintha nekik sikerült volna az új kezdet, a visszatérés a civili-
záció előtti, városok és a megannyi modem baj előtti világba. 

A „Neue siebenbürgisch-ungarische Lyrik”, az új erdélyi magyar köl-
tők antológiája nyelvi tekintetben a németeknek, tartalma szerint egész 
Európának szól. Van esélye a hatásra, a megérdemelt irodalmi elismerés-
re. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Bópeer, bópeer...204 

Déry Tibor: Kedves bópeer...! Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1973, 
208 lap 
 
Ha abból a kupacból, amelyet – hogy Déry szóhasználatával éljek – a 
napok hordaléka összegyűjtött – választanom kellene, először talán ez 
kívánkoznék elő: ” ... amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, s amit 
a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és a mit a cserebogár meg-
hagyott, megette a hernyó ...” A szavak alighanem egy régi bibliából ván-
doroltak belém, de mindennapi újságolvasásom rezüméjeként is leüleped-
hettek bennem. A további mondatokat már a televízió képernyője szórta a 
közös halomba, még pontosabban Tennessee Williams egyik egzaltált 
hősnője, aki a tojásból kikelt tengeri teknősök életért folytatott versenyfu-
tásáról beszélt, miközben a magasból a halál angyalaiként le-le csapnak a 
ragadozó madarak. Egy-két csecsemő teknős azért eléri a tengert, persze 
még ott sincsenek biztonságban, ott is akadnak ragadozók. És ha ezeket a 
veszélyeket ki is kerülnék, mi lesz belőlük, fűzöm hozzá most már én. 
öreg teknősök. És az öreg teknősök is elpusztulnak, a létezést felfalja az 
elmúlás. Ami még idekívánkoznék, egészen friss emlék, Déry Tibor leg-
újabb kötetéből, a Kedves bópeer... /-ből jutott a birtokomba: „Ezidőtájt a 
magam vigasztalására egyszer ellátogattam az N. utcai elfekvőbe. Mert 
azt gondoltam, – még mindig tapasztalatlan lábbal járkálva az öregség 
farkasvermei között, hogy a magunk nyomorúságán csak felebarátaink 
még nagyobb balsorsának látványa enyhíthet. Ha embertársunkat szánjuk, 
nem érünk rá magunkat sajnálni, gondoltam. Hisz még mindig mennyivel 
jobb a dolgunk, mondhatnók magunkban, azzal az egy csöpp káröröm-
mel, mely minden valamirevaló öröm felületén úszkál. Fityfenét? Nem 
elég a magam baja, még a másikét is a nyakamba vegyem?: így felelt a 
magamfajta közönséges szellem, ha amúgyis ingatag benső egyensúlyát 
még kívülről is támadás éri. Persze, vannak finomabb lelkek, melyek mint 
a szivacs, beszívják környezetüknek minden elejtett könnyét, s egész éle-
tükben ebben az autarchikus vízözönben dagadoznak, nem nekem való 
mulatság. Ha szánalmamat meg kell osztanom magam és embertársaim 
között, a nagyobb részt a magam számára tartogatom. Mégis – így gon-
doltam – ha közelről szemügyre veszem az öregkor végső torzulásait, 
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meg fog vigasztalni, hogy én még nem tartok ott. De nem számoltam az-
zal, hogy az embernek, a boldogtalannak, jövőtudata van, amely sokkal 
messzibbre szalad előre az időben, mint teszem az állat ösztöne, s már jó 
előre belerondít a jelen védtelen örömeibe. Azt hittem, ha megpillantok 
egy–két reszketőfejű vénembert, az meg fog vigasztalni azért, hogy ne-
kem még csak az ujjaim remegnek. Felsülés! Nagyarányú! Mert amikor 
megláttam azt a reszketősfejű, kopasz aggastyánt, aki ágyában ülve egy 
darab vízbe mártott kenyeret nyomogatott fogatlan ínye között, nem az 
jutott eszembe, hogy nekem még sűrű hajam, s huszonhárom fogam van, 
hanem egy képzelt helycserével magamat láttam az ő ágyában: visszauta-
sítva az ápolónő kínálta bögre tejeskávét, s rikácsoló fejhangon vízbemár-
tott kenyeret követelve ... S amikor betámogattak és ágybafektettek egy 
másik öregurat, akit reggel hatkor kivittek az árnyékszékre, s ottfelejtet-
tek, azon kezdtem tűnődni, vajon – ha elérkezik az időm, ugyanilyen bé-
ketűrőn és szótlanul viselném el a létezés idétlen humorát, mellyel utolsó 
óráinkat megédesíti, vagyis hány óra leteltével ugranék fel az ülőkéről, s 
kezdenék el üvölteni?” 

Első hallásra e három réteg jól összeillik egymással. A mindnyájan 
megöregszünk sugallata ott lovagol a tengert soha el nem érő vagy a ten-
gerbe fulladt teknősbékák hátán, megfér a már fel nem ismerhető és ösz-
szekeveredett sáskák, szöcskék, cserebogarak tetemével. De csak első 
hallásra. Mert amit már Déry másik kötetéről, az ugyancsak öregedésről 
és elmúlásról szóló „A napok hordaléka”-ról írtam,205 hogy az derűt és 
életerőt áraszt, s a felmérés nyugalmának a mérlegén a halálnak is van 
megnyugtató egyensúlya, a Kedves bópeer... -re is vonatkozik, sőt ez 
utóbbiban még több a vigasztaló elem. A kitalált vagy valós történet 
összhangzatából az is kicsendül, hogy a fiatalság nem vész el, csak átala-
kul, az öreg ember fiatalságává is változhat. És nemcsak visszaemlékező-
en, valahogy fiziológiailag is. Ha ép a szellem, egyszerre tudjuk magunk-
ban hordani egyetlen énünk idő által formált változatait. Ha iróniával és 
öniróniával rendelkezünk, ha nem torpanunk meg eszméletünk ébersége 
előtt, ha rendületlenül kitartunk a gondolkozási képességgel folytatott 
harcban, s természetesen és elsősorban, ha azokkal az írói képességekkel 
rendelkezünk, mint Déry. 

A könyv tartalmát könnyű lenne néhány mondattal jellemezni. Az író 
fia Svájcban választ magának feleséget, s a magyar származású meny a 
magyar szavak közé óhatatlanul francia szavakat is kever. Innen a könyv 
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különös címe: bópeer (beau-pére – após). A fiatalok az író házába költöz-
nek, az öregedő író először gyanakodó, s önmaga nyugalmát féltő fen- 
tartással és visszautasítással sáncolja el magát a fiatalság elől. De a fiatal-
ság bája keresztültöri ezeket a sáncokat, az élet hangjai erősebbek, mint 
az elmúlásé. 

Nos, ez a tartalmi ismertetés igen kevés eligazításul szolgál. Az első 
személyben elmondott történet akár életrajzi részlet – nem ismerem Déry 
családi körülményeit, – akár a gondolatok keretéül szolgáló fiktív ese-
mény, mint minden valamirevaló szépirodalmi alkotás, az elmondás ho-
gyanjára épül. Némi leegyszerűsítéssel, s hogy valamit szándékosan ki-
hangsúlyozzák, úgyis fogalmazhatnám, az új kötet az író kifejezőkészség-
ének vitathatatlan bizonyítéka. S ebben a megállapításban egy csipetnyi 
kajánkodó önmegelégedés is lappang, egy régi találkozásra kanyarítja 
vissza gondolataimat. Akkoriban a Csehszlovák írószövetség egy igen 
futtatott magyar szerzőt látott vendégül, aki nem tudott betelni Déry Tibor 
írói képességeinek csepülésével. A legfőbb érve – helyesebben amikor az 
összes többiből már kifogyott – az volt, hogy Déry önmagát is rossz író-
nak és rossz stilisztának tartja. Rendreutasító mondataimat most minek 
ismételjem? Hasznosabbnak ígérkezik, ha minden további magyarázkodás 
nélkül a Bópeer egy részletét idézem. Déry egyik öreg íróbarátját látogat-
ja meg: „Van egy kis hazai gomolyám – mondta Jóska – a húgom küldte 
Bagosról. Abból ennél-e? A szekrényből szedte ki azt is, elém állította. 
Nyilvánvaló volt, önellátásra rendelkezett be. – Te Jóska, mondtam, hát-
rébb húzva a székemet – ez a sajt már mozog. Rámnézett. – Persze hogy 
mozog. Az a jó. – Hogy-hogy? – mondtam. – Mindjárt leugrik a tányér-
ról. – Ez úgy készül, hogy a juhtúrót belenyomkodják a sajtdézsába – 
mondta Jóska – aztán egy tiszta ruhával leterítik, s megvárják, amíg meg 
nem érik. Amikor már jó érett, kiszedik a dézsából s présbe teszik, hogy 
szép lapos pogácsaformája legyen. Érted? – Értem – mondtam. – No – 
mondta Jóska – akkor beköpik a legyek, egy héttel rá meg már kikelnek a 
lárvák, s kezdik rágni a sajtot. A széléről indulnak el, s mennek a közepe 
felé. De azért marad a szélén is belőlük. Látod? – Látom – mondtam. – 
Jóska váratlanul elnevette magát. – Ugri–bugri kis jószágok – mondta 
derűsen –, még nálad is nyugtalanabbak. Nézd csak, még a tányérról is 
levetik magukat. – Aztán ezt megeszed komám? – kérdeztem. Fölösleges 
kérdésnek látszott. A tányér körül az asztal már-már hullámzott az ide–
oda pattanó kukacoktól, volt, amelyik az ölembe menekült, onnét a padló-
ra. Jóska előrehajolt, s egymáshoz illesztve vastag, köszvényes ujjait, egy 
hirtelen mozdulattal a tenyerébe söpörte, s még mielőtt magamhoz térhet-
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tem volna – a bajsza alá, a szájába gyűrte a markába szorult férgeket. – 
Gyertek csak – morogta vérszomjasán. Foga nem lévén, nyilván az ínyé-
vel nyomkodta szét őket, a rágás mozdulataitól az orra is fel-alá mozgott, 
orra alatt a nagy tüskés bajsza, fölötte a vastag, fehér szemöldöke, afölött 
fején a hosszú kucsmája. Az egész ember hullámzásnak indult. Egy kukac 
beleragadt a bajszába. ízlik? – Kérdeztem. – Fene jó ízük van – mondta – 
fogjak neked is? Az ajtón dörömbölés. Majd rugdosás. – Anyu – kiáltotta 
egy gyerekhang – nagyapa megint eszi a kukacokat. – Egy másik hang. – 
Megint bezárkózott a szobájába – egy idegen bácsi is van nála – süvítette 
az első. Hazafelé menet azon tűnődtem, hogy ha majd Zsófi halála után 
engem is kiköltöztetnek a személyzeti szobába, lesz-e egy jótét lélek, 
amely ellát elegendő gomolyával.” 

Ezzel az olvasó tűnődéseinek is végére értünk. Pusztulással, s halódó 
teknősbékákkal kezdődött, s látszólag ebben a hangnemben is folytató-
dott. Legvégül mégis egy kedves szólogatás gyűrte le a feltolakodó kétsé-
geket. Bópeer, bópeer – mondogatom magamban, s a megszólítás nem-
csak Dérynék, de mindazoknak a bátor öregeknek is szól, akik megőrizték 
szellemi tartásukat. 
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DÉNES TIBOR 
Neve se említtessék ...?206 
Veress Dániel: A rodostói csillagnéző, Dácia Könyvkiadó, Kolozsvár 
1972, 189 lap 
 
A kortársi vélekedésnek alkotóról–alkotásról általában csak kortörténeti 
érdekessége van, de nem értékítéleti érvénye. Közhely, ennélfogva nagy 
igazság, hogy szoborra életükben legtöbbször a gyenge s közepes ambici-
ózusok magasztosulnak, a zsenit viszont az utódoknak kell felfedezniük. 
Innen, hogy újra-újra átírandók az irodalomtörténetek és a kultúra egyéb 
vetületeivel foglalkozó munkák. Az említett nagyigazság iskolapéldája 
Mikes Kelemen esete. Ki tudta Rodostóban, akárcsak egy is közvetlen 
környezetéből, mi lakozott a szerényke székelyben? A bujdosók? Ha tud-
ták – s miért ne tudták volna a leskelődő-acsarkodó mikrokozmoszban? –, 
hogy forgatja pennáját a fejedelem kamarása (miért ne tette volna? mi 
más, ha nem a körmölés a kamarás egyik fő feladata?), olvasta-e valaha 
egy is a bujdosók közül a fiktív levélremekek egyetlen darabját? – A Tö-
rökországban időző s a Rákóczi–emigrációval kapcsolatban álló idegenek 
egyike–másika mérte volna fel Mikes szellemi nagyságát? Ha így lett 
volna, Cézár de Saussure semmi esetre sem intézi el olyan sommásan az 
„udvari nemes” személyét–szerepét, akivel együtt „lopta el” s menekítette 
Rákóczi tetemét, hogy az keresztényi mód temettessék el. Lényegesen 
jelentéktelenebb figuráknak–helyzeteknek–eseményeknek kerít nagy fe-
neket ugyancsak fiktív levélszériájában a kalandokra vágyó, jószándékú 
helvét. – Avagy a fejedelem? – Ha nem tévedek, senki fel nem vetette 
még a kérdést: olvashatta-e Rákóczi a P. E. kezdőbetűs álomalaknak írt, 
tehát soha el nem küldött leveleket? Mármint azokat, melyek 1735-ben 
már készen – talán tisztázva – voltak. S amennyiben olvasta, mit tarthatott 
róluk? – Fogas kérdés. Kevés ilyen fennkölt egyéniségről – és tiszta (!) 
emberről – számol be a magyar történetírás. A baj csak épp ott leledzett, 
hogy a fennköltséggel, derekas műveltséggel nem járt „talpraesettség” 
sem az államvezetés, sem a haditudomány dolgaiban. Más században s 
valamely német, pláne itáliai negyedes fejedelemség trónján csodákat 
művelhetett volna Rákóczi annyira, hogy ma nemcsak hősi jellemét di-
csőíthetnénk, de elévülhetetlen eredményeit a művészet, tudomány stb. 
ápolásában. Eme szélvédett hercegségben bizony fogyatékos emberisme-

                                                           
206 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 2. számában. 
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rete sem ártott volna híre-nevének. A XVIII. századelőn, viharnak–
orkánnak kitett magyar földön, szemben a Habsburggal, hátban a török-
kel, huncut chassé–croisé-ban XIV. Lajossal, a hiányos emberismeret 
csakis a rodostói nirvánába torkollhatott. Onnan pedig, idők elteltével, a 
legendába. Ez utóbbi nem kis részben annak a Mikesnek nem tudatos 
szándékából, akit a szeretett fejedelem szeretett ugyan – ez meggyőződé-
sem! –, de kevéssé értékelt, még kevésbé ismert. Valahogy elskatulyázta, 
az első órában, az apródkát: csendes fiú, szelíd, hűséges. S az maradt 
szemében az éfi legény, majd a meglett ember. Hűséges, igen, – és kész. 
Valószínűleg azt is sejtette Rákóczi, hogy kamarása nem fajankó, mi több 
tanulnivágyó. Különben nem bújta volna szüntelen a fejedelmi könyvtár 
köteteit. Mi ragadt meg a könyvekből Mikes fejében? Ez aligha érdekelte 
Rákóczit, öt a fondor idegenek vonzották: kalandorok, intrikusok, spiclik. 
A mézesszájúak, a handabandázók, a vitára készek. Mikes nem tudott 
hízelegni, szeretni tudott csak kutyahűséggel. S nemcsak nem vitatkozott 
volna az „öreg” fejedelemmel, de még kérni sem tudott tőle soha semmit. 
(Legfeljebb magában füstölgött Rákóczi zsugori volta miatt.) Tehát? 

No és a hatalom valódi birtokosa, odafenn Bécsben? Mária Terézia? 
Annyira jelentéktelennek rajzolták neki a hallgatag „csillagnézőt”, hogy 
még csak ágenssel sem tartotta szükségesnek kajtatni utána. A hazatéré-
sért instanciázó kérvényt pedig kezébe sem méltóztatott venni. Jóllehet az 
aulikus Mikes- és Huszár–rokonság esedezett a felséges aláírásért az alá-
zatos papíron. Nec nominetur in nobis (neve se említtessék előttünk), így 
a királynő, s hogy senki magyarellenességgel ne vádolhassa, újabb Isten-
háza emelését rendelte el, éspedig Hunniában. 

Csakhogy, akinek nevét életében nem volt szabad kiejteni, földi elmú-
lása óta szólt és szól maga 1794-től (ez a Törökországi Levelek editio 
princeps-ének esztendeje, Kultsár István jóvoltából), szól se szeri se szá-
ma újranyomtatásban, s végre–végre az összes művek kritikai kiadása is 
útban van 1966-tól, Hopp Lajos gondozásában. Ezenkívül szólnak, új-
újabb hullámáradatban, irodalomtörténészek, kritikusok, nyelvészek, 
muzikológusok a csodával határos jelenségről: abban a kultúrszakaszban, 
melyet (ha nem tévedek) Toldy Ferenc nevezett el a „tespedés korának”, 
idegen földön, száműzetésben, született meg a modern magyar próza. 
Hogyan jött létre, milyen indítékok hatására, mely forrásokból merítve? 
Lassacskán ezer már a felelet ezekre a kérdésekre s egyéb mozzanatokra. 
Ám ha ezer a felelet, nincs egy felelet. A kör négyszögesítésével van dol-
gunk, vigyázat! Ráadásul jómaréknyi még a Mikes–komplexumot illető 
egyáltalában nem – vagy alig–alig – vizsgált probléma. Egyet – de lé-
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nyegbe vágót – emelek ki csak közülük: ki a ludas benne, elég annyi, 
hogy ma is tartja magát a roppant tévhit, amely szerint az említett César 
de Saussure lenne az egyik s éppen fő irodalmi manuduktora Mikesnek. 
Filius ante patrem. A kronológiai adatok egybevetése rég eloszlathatta 
volna e légből kapott hiedelmet. Majdnemhogy hátulgombolós volt még 
Lausanne szülötte, midőn Mikes első levelét rótta Gallipoliból, anno 
1717. 10 octobris. Kerek nyolc esztendő pereg még le az idő 
klepszüdráján, míg a helvét ifjú első útjára kelhet, mely német, holland, 
majd angol földre viszi. Kérdéses az is, az útiélmények hevében írta vol-
na-e Saussure levelei első sorozatát, avagy megvárta, míg csillapul e hév, 
rendeződnek elméjében a benyomások? Ha valaki tanult kettőjük közül a 
másiktól, az biztosan nem Mikes volt. Elég Saussure Törökországi levele-
inek kivonatos kiadását tanulmányoznunk. Thaly Kálmán lelkén szárad a 
tudományos tekintetekben felettébb gyatra publikáció (1902). Derék dilet-
táns volt a memórialista. Adatai hiteléről mondjon véleményt a historio-
gráfia. írói színvonal tekintetében nincs összehasonlítási alap a két mű 
értékelésére. Egyszóval, temérdek még a kiegészítő, helyesbítő stb. mon-
danivaló Mikes Kelemenről s vele – munkájával kapcsolatban. E ténykö-
rülményt Cs. Szabó is pedzette 1967-ban megjelent tömörszép esszéjé-
ben. 

Ezekután érthető a várakozás – és a lelkesedés –, mellyel Veress Dáni-
el Mikes–könyvének olvasásába kezdtem, öt év munkája van kezemben, – 
gondoltam. Szerzője sepsiszentgyörgyi és székely, földije tehát hősének s 
lehet, szegről–végről vérbelije, mindenesetre rokona szellemiekben. 
Ezenkívül tanárember s, mint hírlik, a „jópásztor” fajtából. Az író–
kritikus is inkább előnyére ismeretes. Cikkei a kolozsvári Utunkban fi-
gyelemreméltók s esszéje – A hamis közérzet nyugati irodalma (Bukarest, 
1964), ha nem is fogadható el minden tétele, egészében gondolkodásra 
serkentő. Minden elem együtt van tehát – gondoltam –, hogy sok helyén-
valót és némi újat tudjunk meg Mikesről. 

Régi tapasztalat, ennélfogva valamelyest igazság, hagyjuk inkább meg-
lepni magunk menetközben, semmint túltáplált igényekkel olvasásba fo-
gunk. Mivel... 

Az első zavaró motívum, hogy a kis könyvnek három, helyesebben öt 
műfaji meghatározása adatott. Egyikük–másikuk egymásnak ellentmondó 
meghatározás. Hivatalosan kismonográfia, lévén ez a sorozat neve. De 
épp e megjelölés ellen tiltakozik Veress a leghevesebben, mondván: a 
műfaj három ismérve – meghatározott problémakör, részletesség, teljes-
ség – közül a két utóbbi szükségszerűen hiányzik munkájából annak kor-
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látozott terjedelme folytán. Cáfolhatnám számos konkrét példával ezt az 
állítást; messze vezetne. Szerző tehát mást ajánl: felfogása szerint A ro-
dostói csillagnéző életrajzi vázlat, kinagyított hátterű arckép, alapjegyei-
ben – esszé. S megoldja, szerintem, menthetetlenül a tautológia patkány-
fogójába esve: „Ha ragaszkodunk a görög szóhoz is, monografikus esz-
szé.” De kérem én, hitemre, nem alaptalanul: mi más az esszé, ha nem 
monografikus? Egyetlen tematikának, nem egyszer e tematika egyetlen 
szelvényének kivetítése művészi formában, lehetőleg szépen „kiírt” nyel-
vezeten. A magyar szó – kísérlet – puszta fordítása által az esszé műfaji 
kritériumai nem lesznek valamely írásmű feltétlen velejárói. És vice–
versa. Montesquieu Essai sur le goût-ja nem esszé, hanem az 
Encyclopédie-nek szánt lexikoncikk s annak is befejezetlen; Lammenais 
Essai sur l'indifférence en matiére de religion-ja vallásbölcseleti tanul-
mány, aminthogy Gobineau irománya – Essai sur l'inégalité des races 
humaines történetfilozófia–féle s a hitleri fajelmélet ótestamentuma. Nem 
folytatom; külön fejezet. – A kinagyított hátterű arckép–jellegről sem 
győz meg a szerző. A komponálás lazasága (hogy nem mondjam, kusza-
sága) következtében szétmosódik, szinte elfolyik a Mikes–arc. S mi ma-
rad meg belőle annak elméjében, ki netán kevéssé – vagy egyáltalában 
nem – lenne járatos a problematikában? Tán még annyi sem, mint Vero-
nika kendőjén Úr Jézus arcmása. Ne beszéljünk a levegőbe, éljünk példá-
val. 1970-ben az Utunkban Veress hosszan tárgyalja Mikes Pál – Kele-
men apjának – csúfos históriáját (Apátián gyerekkor, 46. szám). Nem esz-
szé ez, nem „felnagyított hátterű portré, hanem ügyes és vonzó csoporto-
sítása a többé–kevésbé ismeretes anyagnak. Hogyan, hogy ez az eléggé 
terjedelmes szöveg nemcsak tanulságos, de kellemes olvasmány, viszont 
ugyanennek a történetnek pár sietős könyvlapra kurtított változata fá-
raszt? Annyira, hogy soknak, majdnemhogy feleslegesnek érezzük. Mivel 
tartozott a fiú apjának azon kívül, hogy nemzette? Látta valaha? Emléke-
zett rá? A másodszor férjezett anya emlékeztette volna? Hol van nyoma a 
Levelekben az apának? Melyik az az egyetlen mondat, mely a csúful 
pusztult apa után sírna? Átkozná vagy áldaná emlékét, esetleg bosszúért 
lihegne? – Tévednék?! – Az apja Mikesünknek Rákóczi volt, ő volt csa-
ládja, egyetemessége. S midőn meghalt a fejedelem, eltört Mikesben va-
lami. Mint eltörik valami annak szívében, ki a csodált, szinte imádott szü-
lőt veszti el hirtelen. Miért épp a Mikes Pál–esettel példálódzóm, mely 
érzésem szerint – aránytalanul lóg ki a kurta keretből? Mert Veress mű-
vének még egy műfaji meghatározása van; ezt pedig az alcímben kapjuk: 
Kalauz Mikes Leveleskönyvéhez. Vagyis, ha helyesen értelmezem, „ve-
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zérkönyv” (ha bizarrnak tűnik is a szó, eléggé találó), tehát történelmi, 
irodalomtörténeti, filológiai stb. kommentár, és szkolion. Nos, akárhogy 
is, Veress munkája minden inkább, mint kalauz és kommentár. Klasszikus 
fogalmazásban, e műfaj megbeszél és nem mellé beszél. Ami persze tá-
volról sem jelenti azt, hogy szerző csak mellébeszélne. Erről szó sincs. 
De.. . de például: mint maga vallja jegyzeteiben, Veress foglalkozott Mi-
kessel kapcsolatban a káposzta–motívummal, mégsem vette fel anyagát 
könyve szövetébe. A sajtóorgánum, melyben e cikk megjelent, nekünk 
úgyszólván hozzáférhetetlen. Kár! Ne mosolyogjunk! Ugyanis, tisztesség 
ne essék szólván, Mikesnek, az erdélyinek és székelynek, a káposzta va-
lahogy fontosabb tényező volt soha nem látott apjánál. Hiába volt áldott 
jó ember a „csillagnéző s bizonnyal ős- és hagyomány tisztelő”. De a ká-
poszta, hajjaj! Tán nem is az ínyencsége az élvezet kéje. Hanem a tudat és 
a szülőföld emlékének édessége. Mennyire így lehetett (valószínűleg így 
van ma is), bizonyítok (bocsánat) egyéni esetemmel. Midőn néhaivaló 
nagyszüleim sírighű szakácsnőjének, Kosma Annának, Erdély- ország–
szerte híres receptjeiből szakácskönyvet kotyvasztottam, feltűnt nekem: 
valamennyi veteményes és főzelék közt király a káposzta. Tízszer és még 
tízszer több elkészítési módja volt (van-e még?) a kerekfejű leveles ter-
mésnek. Rakva és töltve, hússal (mit tudom én, hányfélevel?) és rizzsel és 
levelesen és ... Mi minden jóféle – és szépség! – fűződhetett Mikes agyte-
kervényeiben e képzethez: káposzta! Szólnia kellett volna, többek közt 
erről is, a kalauzolónak. Ám ne folytassuk a rekriminálások listáját. Ve-
ressnek éreznie kellett könyve fogyatékosságait. Különben nem mentege-
tődznék epilógusában. Idézünk párat e szánó–bánó mondatokból, meg-
gondolásainkat kapcsolva hozzájuk: 

„A hivatásos irodalomtörténész kellőn meg nem indokoltnak fogja ta-
lálni néhány összevont következtetésemet, a szokottnál oldottabbnak írá-
som hangját s csapongóbbnak stílusát.” Hát igen, a stílus, az esszének – a 
műfajnak – sava-borsa. Szerintem nem az összevontság, oldottság, pláne 
nem a csapongás körül van a hiba. Hanem a fogalmazás kettéhasadtsága 
körül. Kezdődik a szöveg valamely mórikázó hangvétellel, mellyel sem 
régi, sem mai erdélyi auktornál nem találkoztam még. Kivirágzott stílus, 
valahogy idegen és csinált. Az ember lassan mégis beletörődnék a gondo-
latba, hogy ekként fejlődött–nyiladozott székely földön a magyar szó. Ez 
úgy, grosso modo, a szöveg közepéig tart. Amikor is egyszerre vége a 
mórikázásnak, féligismert szavak–fordulatok matyósan színes virágzásá-
nak. Egyszerűen ismeretközlő, mondhatnám tanáros próza váltja fel a 
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tavaszias stílust. Melyik nyelvezet Veress Dániel belső sajátja? Nehezen 
tudnám eldönteni. 

„összefoglalásom tehát csak egy újabb kísérlet – és erkölcsi nyomatékú 
művelődéstörténeti adósságtörlesztés ...” Ennélfogva – kísérlet és nem 
esszé. Nem nyargalok a szavakon, fogalmakat kívánok tisztázni. 

„Kötetkém nem a szakembereknek szól, hanem elsősorban azokhoz, 
akik a halhatatlan Leveleskönyv olvasóiként... valamivel többet szeretné-
nek tudni Mikes életéről, gondolkodásáról, lelki világáról, [stb., stb.], 
mint amennyit műve elő- és utószavai, az irodalomtörténetek és lexiko-
nok elárulnak.” Valamivel többet, s ha Veress könyvének igényét ekként 
szűkítjük le, ne törjünk felette pálcát. Mert kutató kedvét, anyagismeretét, 
elsőbbis jóindulatát nem szabad – nem lehet – elvitatnunk tőle. 

Ki állította először Mikesről: „a legtalányosabb magyar író”? Nem két-
séges, igaza volt. Amint az is biztos, Gálos Rezső máig legteljesebb mo-
nográfiája után (1954), a kritikai kiadás után, és Veress könyve után is, 
Mikes Kelemen továbbra is nominetur in nobis. Többek közt azt sem ár-
tana megvizsgálnunk, éppen Szigeti József marxista problémafelvetése 
alapján (A mű és kora című kötet Modernebb Mikes–arc felé fejezetében, 
1970); mi is volt igazából a „rodostói csillagnéző”: politikai menekült, 
száműzött, bujdosó vagy – internált félfogoly? Nem érdektelen a problé-
ma. Éppen ma nem az, és pontosan nekünk nem. 
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ABAFFY LÁSZLÓ 
Gilitze István népi eposza207 

Gilitze István: P. Makó Várossának víz által való Pusztulásárul, Kner–
Nyomda díszkiadása a magyar könyvnyomtatás 500 éves jubileumára, 
1821–1974, Makó 1974,40 lap 
 
A gyomai Kner–Nyomda a magyar könyvnyomtatás 500 éves jubileumá-
ra díszes és értékes kiadványt helyezett a magyar olvasók asztalára. Ki az 
a Gilitze István és mi az a furcsa című nyomtatvány, amely joggal keltette 
fel az irodalomban avatottak és avatatlanok figyelmét. 

Gilitze István (1785—1830) makói úgynevezett „szabad” jobbágy-
paraszt volt, amolyan féltelkes jobbágy, aki 1821-ben megírta a makói 
árvíz történetét és művét saját költségén adatta ki. Olyan időben alkotta 
meg munkáját, amikor Petőfi még meg sem született, amikor a magyarság 
népi öntudata még alig ébredezett és az úgynevezett almanach–irodalom 
népi elemektől mentes modora és stílusa uralkodott. Makóra 1821 júliu-
sában tört az árvíz és Gilitze még ugyanabban az esztendőben írta meg 
népi eposzát 34 versben. Saját pénzéből nyomtatta ki 99 példányban – 
mint írta: „Szögedébe, Grünn Orbán bötüivel”. 

A 99 példány persze az idők folyamán elveszett. 1892-ben még tudtak 
egy példány létezéséről. Néhány évvel ezelőtt a szegedi múzeum pincéjé-
ben véletlenül rábukkantak Gilitze művének egy eredeti példányára. A 
bevezető szerint: 

„A históriák tiszavirág életűek. Ha elvesztették időszerűségüket, még 
egy darabig emlegetik őket, de általában nem hagyományozódnak tovább. 
Gilitze munkája ebben is kivétel. 130 évvel később Péczely Attila és Vár-
nai Péter 1951-ben Tápén ráakadtak a makói árvíz-nótára. Az „áriát” – 
Tápén így nevezik a dalokat – övz. Nagy Mihályné énekelte fonográfra. 
(Móra Ferenc Múzeum fonográf gyűjteménye 105.); ő az apjától tanulta. 
Rendkívüli és egyedülálló, hogy egy história három-négy nemzedéken át 
fennmaradjon. A népi emlékezés így nagy idő távlatában is megtartja az 
események törzs-anyagát – az árvíz leírását és a költőre vonatkozó befe-
jező formulát —; a feudális sallangoktól viszont teljesen megtisztította a 
verset.” 

Amikor a 68 éves Nagy Mihályné elénekelte az „ária” 11 versét, még 
nem tudták, honnan eredt ez a nép száján fennmaradt dal. Csak Gilitze 
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munkájának, tehát az 1821-es példánynak a megtalálása után derült ki, 
hogy a zenés előadás 11 verse két jelentéktelen eltéréssel a Gilitze eposz 
11 szakaszát adja. A két szöveg szinte betűhűen egyezik egymással. 
Egyedülálló néprajzi bizonyító anyag. Az 1821-es kiadás alapján készült 
mostani új kiadás 2200 példányban a makói József Attila Múzeum igaz-
gatója Tóth Ferenc kezdeményezésére, Csongrád–megye és Makó városa 
tanácsának támogatásával jelent meg. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a 
magyar könyvkiadás egyik legszebb termékét tartjuk kezünkben. 

Nagy kár, hogy ebben a díszkiadásban nem találjuk meg Gilitze István 
1830. július 21-i végrendeletét, amelyet érdekes és szép szövege miatt 
érdemes lett volna függelékként az eposz mellé csatolni. A végrendelet 
fennmaradt. Ebben 300 váltó–forint készpénz és egyéb vagyona sorsáról 
intézkedik. Utolsó szakasza szó szerint így hangzik: 

„A RCatolica Eclésia részére Váltócédulákban kifizetendjen a Felesé-
gem által Száz ötven Váltó forint oly formán, hogy abból esztendőként 
csak 25 forintokat fizessen le, és így az egész Summát hat Esztendőre, de 
oly móddal, hogy annak 50 forintja nem az Eclésia részére, hanem Szent 
Mise szolgálatokra fordíttasson. Mely Testamentumi Rendelésem Nevem 
aláírásával erősítek.” 

A népi eposz a Rogériusztól Tinódi Lantoson át Sinka Istvánig terjedő 
„históriás” költészet lényegét adja: a szerző által átélt események hű raj-
zát. Gilitze népi eposzában éppen úgy megtalálható Tinódi eseményekhez 
való hűsége, mint a „Fekete bojtár” egyszerűségében is művészi színvo-
nala. Gilitze munkájának jelentőségét emeli, hogy egy parasztember tol-
lán át az ősmagyar regős adja tovább dallamait két ütemű alexandrinus-
ban. 

Szólhatok errül is, mert a víz partjánál  
sokan úgy állottunk, mint egy nagy bástyánál. 
A vakmerőségnek ülvén sajkájára,  
négyen, hogy átúsznak a víz más partjára. 
Kettő át is úszta, de az is sokára,  
kettő a legmélyén jutott végórára. 

A bevezetőt a már említett Tóth Ferenc írta, elmondván az eposz törté-
netét, méltatván páratlan irodalomtörténeti jelentőségét. A mostani dísz-
kiadásban a páros oldalon találjuk az 1821-es eredeti kiadás – „Grünn 
Orbán bötüi” – fotókópiáját, vele szemben a páratlan oldalon az antiqua 
betűkkel nyomtatott mostani szöveget. E páratlan oldalak a szöveget a 
mai helyesírással adják. Jámborné Balogh Tünde négy illusztrációja sike-
rültnek mondható, az ősi motívumokat modern művészi formába önti. 
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BORBÁNDI GYULA 
Koszorú Veres Péternek208 

Veres Péter koszorúja; Kortársak írásai, emlékezései; Táncsics Könyvki-
adó, Budapest 1973,440 lap 
 
Veres Péter a szeretetreméltó emberek közé tartozott. Volt benne valami 
lebilincselő közvetlenség, egyszerűség és természetesség, ami még azok-
nak is rokonszenvessé tette, akik nem értettek egyet vele vagy idegenked-
tek eszméitől. Egy fél országnak volt a Péter bácsija. így hívták sokan 
már akkor is, amikor még nem szokás férfiakat bácsizni. Amikor kisdiák-
ként először láttam, még nem volt negyven éves, de már Péter bácsizták 
azok is, akik vele egykorúak voltak. Ennek volt valami jelképes értelme, a 
bácsizásban nem annyira az évek iránti tisztelet és megbecsülés, inkább a 
személy iránti szeretet nyilvánult meg. Az embert szerető ember volt, 
olykor naiv hittel és bizalommal olyanok iránt is, akik nem érdemelték 
meg. Közösségi ember volt a szó igazi értelmében és sok írótársától ab-
ban is különbözött, hogy minden más jobban érdekelte, mint önnön pályá-
ja és sikere. A híres sárga postai levelezőlapok (amelyekből néhány nyu-
gaton élő barátaihoz és híveihez is eljutott) tanúsítják, hogy a másik em-
ber és a társadalom gondja többet foglalkoztatta, mint saját baja és keser-
ve. A lángelme, a rendkívüli teremtő erő, amelyről Illyés Gyula oly szé-
pen szólt a sírnál, ritka emberi jó tulajdonságokkal párosult. Ez ébresztett 
szeretetet azokban, akik ismerték. 

Ez a szeretet, tisztelet és megbecsülés sugárzik abból a kötetből is, 
amelyet Rádics József állított össze és Veres Péter koszorúja címen a 
Táncsics könyvkiadó adott ki. A szöveget 24 lapnyi képanyag egészíti ki, 
több olyan felvétellel, amely eddig még nem jelent meg. A kötetben a 
kortársak emlékeznek Veres Péterre. Rádics József ezekhez az emlékezé-
sekhez régebbi cikkeket is csatolt, amelyekben a barátok és írótársak fog-
lalkoznak Veres Péterrel vagy műveivel. Majd 90 írást tartalmaz a gyűj-
temény és a szerzők között a jelenkori magyar irodalom sok jelentős alak-
ját találjuk. Számszerűit természetesen azok alkotják a többséget, akik 
közel álltak Veres Péterhez, tagjai voltak a népi írói mozgalomnak, a né-
piek politikai szervezeteinek, vagy akik már az öreg Veres Péter tanítvá-
nyainak és követőinek tekinthetők. A közlemények közül a legtöbb már 
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megjelent folyóiratokban vagy újságokban, de Rádics néhány eredeti írást 
is bevett gyűjteményébe. Illetékesek és avatottak szólnak az írói pályáról 
és életműről, olyanok, akik ismerték Veres Pétert, elmélyültek könyvei-
ben és hiteles tanúi voltak irodalmi és politikai küzdelmeinek. Kár, hogy 
hiányoznak ebből a megbecsülést és szeretetet sugárzó gyűjteményből 
Veres Péternek azok a barátai és hívei, akik ma nyugaton élnek és lak-
helyük e megválasztása miatt maradtak ki az emlékezők sorából. Ez 
azonban, természetesen, nem a szerkesztő személyes hibája. 

A kötet érdekes, okos, szép írásokat tartalmaz és az emlékezések hul-
lámán felidézi bennünk azt a korszakot, amelyben Veres Péter íróvá lett, a 
legjelentősebb alkotók közé emelkedett és a népi törekvések kifejezőjévé 
vált. A cikkekből nemcsak egy írói és emberi arckép rajzolódik ki, de egy 
korszaknak a körvonalai is kibontakoznak. A kötet egyik legszebb írása 
Illyés Gyula beszéde a temetésen és az a cikke, amelyet Veres Péterről a 
Kortárs 1970 júniusi számában írt. 

A szerkesztő, igen helyesen, nemcsak méltató és megbecsülést kifejező 
írásokat vett fel a gyűjteménybe, de olyanokat is, amelyek fenntartásokat 
és bírálatokat tartalmaznak. Méltó ez Vereshez, aki élvezte a vitát és so-
hasem sértődött meg, ha bírálták vagy ellentmondtak neki. Az emlékezők 
közül ketten is – Bognár József és Darvas József – felelevenítik a „Pa-
raszti jövendő” körüli vitát. Ezt a könyvet Veres Péter 1948-ban írta, ami-
kor már bizonyosnak látszott, hogy a mezőgazdaság kollektivizálása a 
sztálini minta szerint történik majd. Rákosi ösztönzésére és sugallatára 
többen is (Erdei, Bognár, Dobi és némi megértéssel, mentő szándékkal 
Darvas) nekirontottak Veresnek, akit az ellene indított kampány annyira 
elkeserített, hogy visszavonult a közélettől. A mostani gyűjteményben 
megtaláljuk Erdei és Darvas cikkét. Darvas és Bognár külön is visszatér 
az 1948-as vitára, negyed század távlatából pillantva vissza akkori állás-
foglalásukra. Bognár József szerint akkori álláspontja elvileg teljesen he-
lyes volt, majd azzal folytatja, hogy: „Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
mai szemmel nézve Veres Péter felvetéseinek, észrevételeinek és aggálya-
inak nem volt gyakorlati alapja”. Úgy érzem, jogos a kérdés, hogyan lehet 
valami elvileg helyes, ha a gyakorlatban helytelennek bizonyult. Veres 
Péter 1948-ban nagyon jól látta azokat a veszélyeket, amelyeket a sztáli-
nista és rákosista kollektivizálás magában rejtett. Nem a közös termelés 
ellen szólalt fel – mint annak idején Darvas is hangsúlyozta –, hanem az 
ellen a szellem és módszer ellen, ahogyan az 1948-ban elindult. Ebben 
nemcsak gyakorlatilag, de elvileg is igaza volt; és Bognárnak elvben sem 
volt igaza. Mert milyen elv az, amelyet a gyakorlat nem igazol? Darvas 
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József is azt próbálja negyedszázad múltán bizonygatni, hogy jóllehet a 
„Paraszti jövendő” sok fontos részigazságot tartalmazott, alapkoncepciója 
helytelen volt. Viszont az azóta eltelt idő nemcsak a részigazságokat, de 
Veres alapkoncepcióját is igazolta, hiszen egyébként a párt és a kormány 
nem kényszerült volna a hatvanas években a termelőszövetkezetek re-
formjára és annak megvalósítására, amit Veres Péter 1948-ban mint pa-
raszti igényeket és törekvéseket az illetékesek elé tárt. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Kolozsvári Grandpierre emlékei209 

Kolozsvári Grandpierre Emil: Az utolsó hullám, Magvető Könyvkiadó, 
Budapest 1973,354 lap 
 
Kolozsvári Grandpierre Emil Az utolsó hullám című kötetét vegyes ér-
zelmekkel vettem a kezembe. A vegyes érzéseket bizonyára az okozta, 
hogy a Nők apróban és a Szellemi galeri című két utolsó regényének az 
olvasóra gyakorolt hatása nem elégítette ki azokat az elvárásokat, ame-
lyeket azt megelőzőleg szerzőjükkel szemben magamban tápláltam. Ho-
gyan fejlődik ki egy ilyen hoppon maradt igény, és hogy jó oldaláról mik 
az ösztönzői, ezt hosszú lenne elmondani, talán elegendő, ha most pusztán 
arra szorítkozom, hogy a két regényt annakidején az író saját igényeihez 
is méltatlannak éreztem. Kolozsvári Grandpierre tanulmányával hadakoz-
tam, az el nem ért teljesítményekért, idézem: A nyersanyag formát rejt 
magában, s az írói teljesítmény mindössze azon áll vagy bukik, hogy az 
alkotó rálel-e erre a rejtett formára, s össze tudja-e egyeztetni azt az epika, 
a regényszerűség sokkal hajlékonyabb követelményeivel. A művészi fel-
adat tehát összhangot teremteni két különböző törvényrendszer, az epika 
és a valóságos élet törvényei között. 

Az utolsó hullám szerencsére már indításában is igényesebb olvas-
mánynak ígérkezik, mint az előbb említett két regény. A nyersanyag – 
ezúttal az író élete – hamarosan formára talál, méghozzá a szerző által 
utolsó hullámnak nevezett irányító és elrendező inspirációnak a medré-
ben. „Egy bizonyos életkorban” – állapítja meg Kolozsvári Grandpierre – 
„az embereket hátára kapja egy hullám, az utolsó hullám, mely épp olyan 
vak, mint a vándormadarak, az ívóhalak, a lángba repülő pillangók ösztö-
ne, s elsodorja őket múltjuk egyik–másik helyszínére, életük egyik-másik 
szereplőjéhez, útrakelnek, nem korábban és nem későbben, hanem amikor 
a belső parancs megszólal bennük, és akkor semmi sem tántoríthatja el 
őket elhatározásuktól, se kérés, se meggyőzés, se tiltás”. Az ilyen 
útrakeléseknek, véletlen találkozásoknak eredménye az író legújabb regé-
nye, helyesebben ebben a jól megválasztott formában rendeződik szépiro-
dalommá a mégegyszer megélt élet. A meder szellemesen, célirányosan, s 
az igazságnak megfelelően is választott. Semmi sem eredménytelenebb 
ugyanis, mint az a fáradozás, ha valaki az elmúltat folyamatosan, idő-
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rendben akarja elmondani. Éppen az veszik el belőle, amit a véletlen pil-
lanat rádöbbenően bele tudna sűríteni. Hiszen akár az elmúlt, akár a jelen 
eszmélete egyszerre gondolkozik a tegnapon, a nagyon régin, s esetleg a 
holnaputánon. Az utolsó hullám a múlt becserkészését mindenképpen 
megkönnyíti, nemcsak azért, mert a figyelmet arra irányítja, ami bizonyos 
érzelmi megfontolásból a felidézhetőből jelenleg a legfontosabbnak lát-
szik, hanem azért is, mert a már így becserkészett ismereteket sem tekinti 
véglegesnek, egy újabb találkozás vagy akár az írónak a történetre irá-
nyult kíváncsisága a hiányzó adatokat behelyettesítheti, esetleg teljesen 
meg is változtathatja a felvázolt esemény emlékképeit. 

Elmondhatjuk tehát, hogy ez a jelenből múltba ugró, a múlt eseményeit 
a jelen alakulásával is alátámasztó Odisszeába jó útikalauz írónak és olva-
sónak egyaránt. A fenti módszerrel begyűjtött nyersanyag minősége 
azonban már nem ilyen egyértelműen dicsérhető. Ha csoportosítani akar-
nánk a Kolozsvári Grandpierre által fontosnak vélt témaköröket, helye-
sebben azokat, amelyeket felidézésre méltóaknak ítélt; ezek elsősorban a 
szerelem és a nemiség, az íróvá válás és irodalmi találkozások, valamint 
az egyéni szabadságáért és függetlenségéért folytatott erőfeszítések epi-
zódjai. A legfőbb hangsúly ezúttal is, mint a szerző legtöbb művében, a 
szerelemre és a nemiségre irányul. Ezen – gondolja az író – legföljebb a 
puritánok ütközhetnek meg, akiket siet is kioktatni: „A disznólkodás a 
latin népeknél – meg azoknál, akik, mint mi, részben az ő kultúrájukon 
nevelődtünk – szertartás. A katolikust nem elégíti ki, hogy hisz istenben, 
féli istent, beszélnie is kell róla, s minthogy emberi kapcsolatot tart vele, 
hozzá fohászkodik, ha valamibe belekezd, és káromkodik, ha az isteniga-
zságtalanság áldozatának érzi magát. Mi sem áll távolabb ettől a mentali-
tástól, mint a puritanizmus szürkesége, görcsös gátlásossága, rideg áltár-
gyilagossága. Az emberi vallásosság éppúgy idegen a puritanizmustól, 
mint az a szemlélet, amit jobb híján érzékiségnek nevezhetünk. A kettő 
ebben az idegenségben rokon, ebben találkozik. Az elhivatott malackodó 
azért beszél a szeretkezésről előtte, utána, közben, helyette, mert a világ e 
legtündöklőbb ajándékából sosincs elég, a fantázia csakúgy, mint az érzé-
kek csak rövid pillanatokra telnek el vele. Az isten–közelség és az eroti-
ka–közelség – bármennyire léhának tetszik a párhuzam – az élet szerete-
tének más–más oldalát mutatja, és számos Madonna–ábrázolásban szétvá-
laszthatatlanul összefonódik. Úgy hiszem, a fanatizmus alapanyaga 
ugyanaz, mint a szenvedélyé, s az erotománia csupán tárgyában különbö-
zik a vallási megszállottságtól.” 
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Kolozsvári érvelésében sok az igazság, sőt az olvasó talán egészen 
egyet is tudna érteni vele, ha a felidézett szenvedélyek leírásában találna 
annyi szenvedélyt, hogy az egymástól nem sokban különböző találkák 
visszapergetése nem túldimenzionált szenvelgésnek, hanem újraélt, pon-
tos, és másnak is élményt nyújtó életdarabnak hatna. 

Írói kialakulására, pályakezdésére már távolról sem veszteget ennyi 
időt. Kár. Mert az ezzel kapcsolatos visszaemlékezések, különösen a 
tényleges dokumentumokra támaszkodó mutatványdarabok, regény- és 
levélrészletek mindig tanulságosak. Hasonlóképpen kortársairól és az 
elődökről vallott egyéni véleménye is. Ezek közül is kiemelkedik 
Schöpflin Aladár értékelése: „Schöpflin Aladár – állapítja meg – gyönge 
regényeket, de nagyszerű kritikákat írt, egy különböző áramlatok hatására 
félőrült országban csaknem mindenről józan, ma is helytálló ítéletet mon-
dott, oly tömören, egyszerűen, hogy irodalmáraink nagy része ma sem 
jutott el a látszólag igénytelen fogalmazás aranyfedezetéig.” ... Ahhoz, 
hogy szellemi nagyságát, igazi jelentőségét felismerjem, évtizedek kellet-
tek. Nem Osvát, ő volt az eszményi szerkesztő. A Nyugat nagyjait először 
ő fedezte föl, nem Osvát, először ő közölte írásaikat az Érdekes Újságban, 
nem Osvát. Józan, eredményes, szerény alkat volt, az az alkat, melyet 
nálunk sem akkor nem becsültek, sem most nem becsülnek.” 

Céljainak, vélt vagy valódi irodalmi eredményeinek érzékeltetése is 
érdekes. Mint írja, arra törekedett, hogy a magyar regényhősök sajátos 
faunájában, a Böjthe Jánosok, Túri Danik, Ábelek, Uz Bencék és társaik, 
a Hústornyok, a keserű jelen kompenzációjaként megálmodott nagyszerű 
emberpéldányok, az álgyőztesek, a talmi császárok társaságában megjele-
nítse a nemzeti hiúságnak cseppet sem hízelgő, egyébként számos tisztes 
ősre visszatekintő Csibrákyt, a vesztest, az antihőst, a korszak egyik, ha 
nem is általánosan, de a középosztályban uralkodó típusát, akiben olyan 
sokan ismerhettek magukra, hogy senki sem akart magára ismerni benne. 
Kolozsvári Grandpierre önállósulási vágya nemcsak népies irányban ha-
dakozik, hanem mint az egyik dicséretnek hangzó, de oldalvágásnak is 
tekinthető kitételéből kivehető, az avantgardisták: Kassák Lajos, felé is, 
aki mint megjegyzi, A ló meghal, a madarak elrepülnek című versében 
megírta a közepe nincs műfaj remekművét. Ezt azonban akkoriban nem 
ismerték, s így sem utánozni, sem ünnepelni nem volt módjukban. 

A szabadság- és függetlenségvágy a harmadik témakör, de ennek 
gyakran általánosságokba mosódnak a körvonalai. így is, Az utolsó hul-
lám, amely a kis gimnazista emlékeivel kezdődik és a második világhábo-
rú kitörésével végződik, ha az olvasó utólagosan rendet teremt az epizó-
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dok időrendiségében – szórakoztató olvasmány. Jó, hogy Kolozsvári 
Grandpierre nem történelmesíti az eseményeket. Vagyis nem igyekszik 
olyan utólagos kulisszákkal körülvenni régi emlékeket, amilyenekkel 
azok annakidején nem rendelkeztek. Kár, hogy az emlékképek nem mé-
lyülnek el mégjobban, az utolsó hullám lentjének és fentjének örvényé-
ben. Talán majd a folytatásban. Ehhez a további munkához kívánunk sok, 
múltra emlékeztető ismerőst. 
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BALLA BÁLINT 
Egy más Lukács210 

Tibor Hanák: Lukács war anders, Verlag Anton Hein, Meisenheim am 
Glan, 1973,189 lap 
 
Lukács György életműve igen gazdag és a vele foglalkozó – legkülönbö-
zőbb színvonalú – művek száma is nőttön–nő. Tehát nemcsak a lukácsi 
életmű, de a Lukács–irodalom is terjedelmes. Halála után tekintélyes 
szakfolyóiratok felhívásokat tesznek közzé és kutatnak a tudós életének 
legapróbb részletei, szerteágazó levelezésének darabjai után. Jogosan ve-
tődik fel tehát a kérdés, lehet-e és szabad-e Lukács pályájáról, tudomá-
nyos és politikai műveiről egyetlen, nem is terjedelmes kötetben összefo-
gó elemzést adni. 

A mennyiségek korában a Lukács–irodalom komoly minőségi gazda-
godását szolgálja Hanák Tibor hézagpótló német nyelvű monográfiája. 
Hanák a legjobb Lukács–ismerők közé tartozik, már eddig is számos ta-
nulmánya jelent meg a tekintélyes marxista filozófusról és általában a 
modem európai bölcseletek főbb kérdéseiről. Rövid időn belül ez a máso-
dik Lukács-könyve. Nemrégen jelent meg magyarul „A filozófus Lukács” 
immár második kiadása, most pedig német nyelven a „Lukács war 
anders” című kötet. Az olvasó azt gondolhatná, hogy ez a két egymás 
után megjelenő mű azonos tartalmú, az utóbbi az előbbinek német nyelvű 
változata. Nem ez a helyzet. A két könyv önálló munka és ezt e szemle 
írója három körülménnyel tudná igazolni. 

Az első az, hogy a szerző magyar nyelvű könyvének megírása után is 
folytatta a Lukács–kutatást és ma is szüntelenül gyűjt minden adatot és 
adalékot a marxizmus e nagy jelentőségű alakjáról. Másodszor az említ-
hető meg, hogy a két munka eltérő címe mögött tartalmi különbségek 
észlelhetők, mind a kettőnek más és más a megközelítési módja. A ma-
gyar nyelvű mű a filozófus Lukáccsal foglalkozott, annak elsősorban szel-
lemi fejlődését vizsgálta. A német nyelvű monográfiában viszont a törté-
nelmi befolyások és politikai változások kereszttüzében fejlődő „zoon 
politikán” lép elénk. Lukácsnak a német címben jelzett „más”–volta, úgy 
vélem, elsősorban arra utal, hogy Lukács másképpen jelenik meg, ha kora 
hatásainak és politikai erőviszonyainak tükrében tekintünk rá, mintha 
csak a filozófust szemléljük benne. A harmadik körülmény az iméntivel 

                                                           
210 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 2. számában. 
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szorosan összefügg. Lukács Györgyről tulajdonképpen csak a század ma-
gyar történelmi és társadalmi fejlődésének, a magyar nyelvnek és kultúrá-
nak alapos ismeretében volna szabad írni. Hanák Tibor a magyar vonat-
kozásoknak ezt az új elemét viszi a német nyelvű Lukács-irodalomba. A 
magyar történelmet nem mindig helyesen ismerő és gyakran hamisan ér-
telmező német közönség számára Hanák Tibor sok, eddig ismeretlen ma-
gyar szempontot dolgoz fel. Azáltal, hogy Lukács majd hét évtizedet fel-
ölelő munkásságát és viszontagságos pályafutását a politikai és társadalmi 
háttérrel együtt ábrázolja, Hanák merőben új megközelítésű művet tesz 
elénk. A kerülő, amelyet ezért kénytelen volt megtenni, mégpedig a né-
met olvasók kedvéért, a magyar olvasónak sem látszik feleslegesnek, hi-
szen sok új adatot szolgáltat és ismert eseményeket új megvilágításban 
helyez. 

Mint szociológusnak különös örömömre szolgált, hogy Hanák Tibor 
munkája szociológiailag is jelentős alkotás, mivel Lukács világának 
komplex – történelmi, kulturális, politikai és társadalmi – síkon való 
megközelítése, a szociológus szemével nézve is sikeres vállalkozás volt. 
A szociológiai vonatkozások több értelemben is jelentősek. A szerző 
nemcsak a társadalmi–politikai változások hatásait mutatja be, de Luk-
ácsnak a kor szociológusaihoz, magához a szociológiához, főként pedig 
az irodalom- és tudás-szociológiához való szoros kapcsolatára is kitér. Ez 
a körülmény magát Hanák könyvét is tudás-szociológiai művé teszi, 
mégpedig e műfaj legnemesebb értelmében: megmutatja, hogyan alakítot-
ta kora Lukács Györgyöt, az embert, a tudóst, a félbemaradt politikust, 
hogyan késztette kerülő utakra, kompromisszumokra, sőt megalkuvásokra 
is, de hogyan ragaszkodott mindezek ellenére bizonyos, neki lényegesnek 
tetsző elgondolások megőrzéséhez. 

A szerző könyvét a magyar századforduló társadalmi és kulturális vi-
szonyainak tömör áttekintésével vezeti be, majd a századvégi és század 
eleji Bécs tudományos életének leírásával foglalkozik, beszámol a Hei-
delbergben töltött évekről és a német tudományos világgal való kapcsola-
táról, részletes elemzést ad Lukács tevékenységéről a proletárdiktatúra 
alatt, a bécsi, majd moszkvai emigrációban, végül pedig az 1945 utáni 
rövid magyarországi demokratikus korszakban. Ismerteti a „rettenet” éve-
it, Lukács szerepét 1956-ban, végül az utolsó életszakasz küzdelmeit. Az 
egész művet Hanák tudományos felkészültsége, lelkiismeretes és szorgos 
kutató munkája, rokonszenves szemlélete jellemzi. Tárgyilagosan és elfo-
gulatlanul, de – ne restelljük kimondani –, szeretettel mélyed el Lukács 
György világába és e magatartás vetületében különleges meggyőző erőt 



 

868 

nyer mind az elismerés, mind a bírálat. És ha mindehhez hozzávesszük, 
hogy Hanák Tibor németül is elegánsan és színesen ír, könyvét minden-
képpen elismeréssel és megbecsüléssel kell fogadnunk. 
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BORBÁNDI GYULA 
Kerényi és Hesse levelezése211 

Hermann Hesse–Kari Kerényi: Briefwechsel aus der Nähe, 
Herausgegeben und kommentiert von Magda Kerényi, Langen–Müller 
Verlag, München–Wien 1972,204 lap 
 
Kerényi Károly 1936 nyarán ismerte meg személyesen Hermann Hessét, 
az újabban – különösen az amerikai fiatalság körében – rendkívül népsze-
rűvé vált nagy német költőt. Amikor Magda feleségével nászútra készü-
lődött az észak–olaszországi tavakhoz, tanártársa, Prohászka Lajos, a bu-
dapesti egyetem pedagógiai professzora – a „Vándor és bujdosó” szerzője 
– azt ajánlotta neki, ha már azon a vidéken jár, látogassa meg Hermann 
Hessét, aki Prohászka kedvenc költőihez tartozott. 

Az ötlet tetszett Kerényiéknek és egy forró augusztusi délben becsön-
gettek Hesséékhez, Montagnolában, a luganói tó partján, ahol Hesse 1919 
óta élt, 1931 óta harmadik feleségével, Ninonnal, egy kitűnő osztrák 
művészettörténésznővel. Kerényi elmondja az előszóban, hogy Hesse – 
aki maga nyitott kaput és a nappali szobába vezette látogatóit, mert a há-
ziak éppen ebédnél ültek – külsejében apjára és nagyapjára emlékeztette. 
Kerényi erre a fiziognómiai hasonlatosságra később leveleiben is vissza-
tért. Hesse lenyűgöző hatást tett rá és a magyar tudós is nyomban meg-
nyerte a költő bizalmát és rokonszenvét azzal, hogy az ebéd utáni fekete-
kávénál lelkesült szavakkal áradozott Montagnoláról, amely őt a korfui 
Chalkiopoulo–öbölre emlékeztette, arra a helyre, ahol Artemis temploma 
állott. 

A megismerkedést további kapcsolat követte. Budapest és Montagnola 
között levelek, levelezőlapok, könyvek, különlenyomatok és más nyom-
tatványok fordultak meg. Hesse Magyarországra küldött levelei Kerényi 
budai könyvtárával együtt elpusztultak. A magyar tudós levelei viszont 
megmaradtak Hessééknél, de hiányoznak e kötetből, mert Kerényi szerint 
önmagukban kapcsolataik e kezdeti szakaszáról csak egyoldalú tájékozta-
tást és dokumentációt nyújthattak volna. (Meg kell jegyezni, hogy az 
anyag összeállításakor és a kötet megjelenésekor Kerényi még élt. A ma-
gyar vallástörténész és mítoszkutató 1973 áprilisában halt meg. Majd 11 
évvel barátja után.) 

                                                           
211 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 2. számában. 
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A kötet tehát csak azokat a leveleket öleli fel, amelyeket Hesse és Ke-
rényi 1943 és 1956 között írt egymásnak. Kerényi 1943 tavaszán érkezett 
Svájcba és azóta vissza se tért Magyarországra. Svájcba való megérkezé-
se után nemsokára a Lago Maggiore partján, Asconában telepedett le. 
(Kerényi a Lago Maggiore svájci felét, a neki oly kedves Földközi–tenger 
legészakibb öblének nevezte.) A könyv címe: – Briefwechsel aus der 
Nahe – „Levélváltás, közelből” arra utal, hogy Montagnola és Ascona, 
Tessin „kanton és köztársaság” e két festői pontja igen közel fekszik 
egymáshoz. E két hely között jöttek és mentek tizenhárom éven keresztül 
a levelek, lapok, könyvek, különféle nyomtatványok, vagy olykor csak 
egyszerű üzenetek. 

Ez a levelezés abban különbözik a Kerényi–Thomas Mann levélváltás-
tól, hogy ezekben nem közös témák, írói tervek, azonos gondolatok és 
eszmék vezetnek egymáshoz két rendkívüli szellemet, hanem a személyi 
rokonszenv, az őszinte barátság és az olykor szemérmesen leplezett, de a 
levelekből sugárzó kölcsönös vonzalom. Ami az eszmék cseréjét illeti, 
Kerényi a kezdeményező, ötletfelvető, témákat kibontó, a szellemi disz-
kusszióra törekvő fél. Hesse legtöbbször csak a tisztelet, a megbecsülés, 
az érdeklődés, a figyelem, a köszönet kifejezésére szorítkozik. Levelei 
szűkszavúbbak, mint Kerényié, de ebben, persze, a német költő mindjob-
ban romló egészségi állapotának is része lehetett. Hesse minden leveléből, 
néhány mondatos üzeneteiből is kiderül, hogy milyen megkülönböztetett 
barátság és szeretet fűzte magyar levelezőpartneréhez. Kerényi Hessében 
nemcsak a nagy költőt becsülte és tisztelte, de azt a szellemi társat is, aki 
a humanizmusról ugyanúgy gondolkodott, mint ő és akinek életében ez 
ugyanolyan helyet foglalt el, mint az ő életében és munkásságában. 

A levelezésben fontos szerepet játszik a két feleség, Ninon Hesse és 
Kerényi Magda, akik igyekeznek szerényen meghúzódni a háttérben, de a 
figyelmes olvasó hamar felfedezi, hogy nemcsak sokat tettek a férjeik 
közötti barátság elmélyítése és a két férfi érintkezését megkönnyítő légkör 
érdekében, hanem önmaguk is finom, művelt és önállóan gondolkodó 
lények, híres élettársaik méltó partnerei. 

Ez a könyv – jóllehet középpontjában Hermáim Hesse és Kerényi Ká-
roly áll, tárgya két nagyszerű gondolkodó és alkotó kapcsolata – volta-
képpen Kerényi Magda műve: az ő gondos gyűjtőmunkájának, minden 
apró részletre kiterjedő figyelmének, szakértelmének és finom ízlésének 
eredménye. A kötetnek majd felét teszik ki az ő magyarázó jegyzetei, 
észrevételei és kommentárjai. Ez a hatalmas jegyzetanyag – kiegészítve 
Hesse és Kerényi életrajzával, bibliográfiájával, valamint az anyag össze-
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gyűjtéséről és publikálásáról szóló tömör tájékoztatóval – önmagában is 
kerek mű, a két ember barátságáról szóló rendkívül élvezetes és értékes 
tanulmány. 
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SANDERS IVÁN 
Rendhagyó drámák212 
Határ Győző: Sírónevető, drámák, 2 kötet, Aurora, München 1972,380 + 
614 lap 
 
A magyar színházkultúra konzervatív. A hagyományokat elvető magyar 
drámák története alighanem a hazai avantgarde legjelentéktelenebb feje-
zete, és ezen mit sem változtat, hogy például az expresszionista drámairo-
dalom egyik kiváló alkotása magyar mű (Déry Tibor Óriáscsecsemője), 
vagy hogy ma már joggal beszélhetünk magyar groteszk (Örkény, Karin-
thy Ferenc), sőt abszurd színházról (Mészöly, Görgey, Páskándi). Egy 
ország színházkultúrájának kialakulásában társadalmi beidegződések, 
elvárások, előítéletek éppúgy közrejátszanak, mint az előadott színművek 
valódi értékei; és minthogy a magyar közönség beidegződései mindmáig 
polgári, sőt kispolgári eredetűek, idegenkedik a kísérleti, „formabontó” 
színháztói, a nem-hagyományos színjátszás bármelyik változatától. 

Határ Győző impozáns drámagyűjteményének csaknem minden egyes 
darabja azt bizonyítja, hogy a szerző kihívóan szakított a magyar dráma-
irodalom, a magyar színház tradícióival. Rendhagyó drámáinak – azonkí-
vül, hogy magyarul íródtak – voltaképpen kevés közük van a magyar iro-
dalomhoz. „Darabjaim írása közben olyan angol színészgárda lebegett 
előttem, amely csodák–csodájára magyarul beszél”, írja Határ könyvének 
fülszövegében; „olyan magyar közönség, amelynek osztatlan figyelme, 
toleráns, elfogulatlan izgalma s intellektuális befogadóképessége az an-
gol, a francia publikuméval vetekszik.” Ami persze nem jelenti azt, hogy 
a drámaíró tudatosan követi a nyugati példákat. Határ a totális színház 
híve, amely éppen olyan távol áll a realista–naturalista, cselekményes, 
„jól megcsinált” polgári színdaraboktól, mint azoknak divatosan forma-
bontó ellentététől: a lemeztelenített, klausztrofóbiás modem anti–
drámáktól. A Sírónevetőben olvasható darabok formai jellegzetességei 
közül főleg a nagyvonalú színpadi effektusokra, hangkulisszákra, a gya-
kori dalbetétekre, a színészektől elvárt rugalmas, már-már akrobatikus 
mozgáskultúrára, a roppant nyelvi gazdagságra figyelünk fel. Ezek alap-
ján a határi drámaművészetet leginkább talán a modem színház annak a – 
yeats-i, ghelderode-i – ágával rokoníthatnánk, amely középkori vásári 
komédiákból, misztériumokból, bábjátékokból, a stilizált keleti színművé-

                                                           
212 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 3-4. számában. 
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szetből merít inspirációt. Közép–Európában – Ibsen óta – mintha száműz-
ték volna ennek a „primitív” színháznak még a hangulatát is. Határ Győző 
az első és talán egyetlen magyar drámaíró, akinek „avantgardizmusa” 
abból áll, hogy módfelett modernnek tetsző darabjaiban következetesen 
kiaknázza ennek az ősrégi, látványos–zajos, cirkuszias színháznak szinte 
korlátlan formai–tartalmi lehetőségeit. 

A kétkötetes, majd ezer oldalas gyűjtemény felvonultatja a legkülön-
bözőbb típusú, fajsúlyú drámákat: napkeleti játékot, iskoladrámát, színpa-
di allegóriát, „érzékeny titokjátékot”, fekete bohózatot stb. S habár az író 
jegyzetei szerint legtöbb darabjának alapérzése valós élményből- látvány-
ból, megkapó, hirtelen impresszióból, olvasmányból fakadt, minden egyes 
drámájában – bizarr álomképeiben éppúgy, mint társadalmi szatíráiban, 
áltörténelmi paraboláiban – öntörvényű, szuverén világot teremt. Annál is 
inkább, mert hisz a hisztoricizmus elveiben, melyek szerint badarság egy 
történelmi – vagy akár képzeletbeli – korszakra a jelenkor társadalmi-
kulturális értékrendjét rávetíteni. „Annak, aki a görögségnek szemére 
hányja, hogy Periklész Athénjének 'gazdasági csodája' rabszolgaságon 
alapult”, olvassuk „Gargilianus” című drámájához írt jegyzeteiben, „csak 
azt mondhatom: találkoztál-e már, barátom, harmadfélezer esztendő utáni 
unokáddal s tudsz-e valamit is felhozni védelmedre, mikor a vádat sem 
ismered – hogy mi az, amit késő utódod mai intézményeidben oly gyalá-
zatosnak tekint, hogy embertelenséged semmivel sem menthető?!” Ez a 
történelmi–esztétikai relativizmus megtermékenyíti Határ képzeletét, s 
merészebbnél merészebb helyzetek, konfliktusok megjelenítésére készteti. 
Nem meglepő tehát, ha az ilyen módon született, fölöttébb szuggesztív 
drámák nem egyszer idegenül hatnak – nehezen birkózunk meg velük. 

Paradoxonnak tűnik fel az is, hogy bár Határ ízig–vérig színpadi író 
(láttatja velünk gondosan megkonstruált színpadképeit, még sajátos ví-
zióit is kézzelfoghatóvá varázsolja), a Sírónevetőbe felvett drámák leg-
többje mégis könyvdráma. S nem csupán a színpadra-alkalmazás akadá-
lyai miatt, bár azok sem elhanyagolhatók, hanem mert nagystílű színpadi-
asságuk ellenére statikus drámák ezek, melyeknek gondolatisága, lélekta-
ni és nyelvi bravúrjai nyomtatásban élvezhetők igazán. Bár még azt sem 
mondhatjuk, hogy Határ kimondottan ezoterikus színdarabokat ír, hiszen 
legjobb, legkiforrottabb műveiben nagyon is aktuális, népszerű témákkal 
foglalkozik: a háború elrettentő utóhatásaival („A patkánykirály”), a túl-
burjánzó fejlődés veszedelmeivel („Bunkócska”), a forradalmak hiábava-
lóságával („Hernyóprém”). Sőt itt–ott még a modern európai színház fel-
kapott sémáit, fogásait is felfedezhetjük darabjaiban. „A patkánykirály” 
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például (amely Határ egyetlen könnyen színpadravihető kamaradarabja) 
társadalmi mondanivalóján kívül izgalmas lélektani dráma is, freudi be-
ütésekkel; a „Bunkócska” Helyzetmentője tipikus pirandellói figura; „A 
libegő”, „A kötélvilág” egyes megoldásai Strindberg álomjátékait juttat-
ják eszünkbe. De Határ drámáinak világa mégiscsak egyéni, semmihez 
sem hasonlítható. S talán azért sem, mert nyelvi világa olyan különös. 
Nemzetek-fölötti allegorikus alakjai nemcsak hogy magyarul szólalnak 
meg, de (például „A libegő”-ben) ízes tájnyelven, vagy pestiesen, jassz-
nyelven – és ebben van valami furcsa, meghökkentő ellentét. Gyakran 
van olyan érzésünk, hogy Határ túláradó verbalizmusa csökkenti drámái-
nak hatóerejét, hogy darabjai olykor öncélú stiláris mutatványok, de a 
Sírónevető elolvasása után mégis arra a konklúzióra jutunk, hogy ez a 
sokrétű, invenciózus szóbeliség Határ Győző legfőbb írói erénye. 

A Sírónevető szerzőjét avantgardistaként tartja számon az irodalmi 
közvélemény. Drámagyűjteménye olvasásakor azonban arra is rájövünk, 
mennyire önkényes az ilyen megjelölés; a mű azt sugallja, hogy avantgar-
dista minden író, aki – mint Határ – kitart művészi elgondolásai, látomá-
sai mellett, s aki nem a hagyományokat rúgja fel, csupán a tabukat. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
A múló pillanat leltára213 

Csoóri Sándor: Párbeszéd, sötétben; Magvető Kiadó, Budapest 1973, 140 
lap 
 
Li Ju Tang, az európaiak által oly önkényesen bölccsé avatott, s azóta már 
többé–kevésbé el is felejtett kínai szerző, s a modern, irodalom egyik 
nagy úttörője, a felejthetetlen Proust is azon igyekeztek, hogy a múló pil-
lanatot valahogy utolérjék. Ez a kiemelés, gondolom, mindenképpen erő-
szakolt, nemcsak az egymás mellé nem illő nevek kiválasztásáért, hanem 
azért is, mert előttük és utánuk a többi író és költő sem tett egyebet, mint 
permanens harcban állt az idővel, nemcsak akkor, amikor epikus rendbe 
vagy rendetlenségbe gyűjtötték emlékeiket, hanem akkor is, amikor 
szakmai megkötöttségük lehetőségei szerint ismét epikai rendbe vagy 
rendetlenségbe, de kikerülhetetlenül az idő egymás után következő soraira 
vagy lapjaira rótták az utóbb vagy előbb történteket. 

 
hát voltak erdők? 
 patkós madarak? 
napozó folyók, mint homokon szétnyíló női lábak? 
szobák, világvégi ablakokkal? 
hát voltak gyaloglásomat 
hazáig kísérő 
mezőtüzek? 
lángok a kertkapuig? 
 
a kutya boldogan úszta  
körbe az udvart 
 
hát voltak udvarok,  
kutyák, 
édeni nyüszítések? 
s csapzott lövészárkok felől szivárgó füttyszók?  
Jövések–menések az időben? 
 a fölkorbácsolt repülők engem vittek  
odafönt? húsom és csontom királyát? 

                                                           
213 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 3-4. számában. 
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 s szemembe 
Kaukázus zománca pattogott? 
 
hát voltak egymáson áttetsző kezek?  
egymásba égő arcok: a halálból visszacsalt  
zene fölött megpihenők? szatyrok közös kenyérrel?  
sírások közös könnyel?  
országok közös lábnyomokkal? 

 
kérdezi Csoóri Sándor Tűnődő leltár című költeményében, s leltára ti-

pikusan írói–költői leltár, nem olyan, amely a festők vásznaira ráférne. De 
ugyan mi maradna le arról a vászonról, mi az, ami le nem rajzolható, szí-
nekkel ki nem keverhető? Talán a kérdőjelek? Aligha. A látomássá for-
mait valóság megbirkózik az átlényegítésnek és az átlényegülésnek ezzel 
a hintatáncával. A sorok idővel birkózó egymás után következése hiá-
nyozná róla. Mert ha történetesen az utolérhetetlen pillanatot akarná ábrá-
zolni, ezt is el tudná helyezni a térben. A költő azonban hoppon marad, az 
idő rostjaiból szőtt hálón átszivárog, elillan a pillanat. 

Csoóri is – akit idekint bizonyára jobban ismernek a Dózsa-film, vagy 
a Tízezer nap forgatókönyv szerzőjeként, mint költőként – így jár. Kudar-
ca egyenes arányban áll költői szenzibilitásával. A régi kútba csobbant 
vödröt visszatekerni egyúttal azzal a feladattal jár, hogy az előretekeredő 
időben tovább kell haladni. Nézz vissza, írj tovább. De idézhetjük az 
előbbi olvasói ráérzés bizonyításaképpen magát a költőt is: 

 
A csősz halott, 
kutyája a mélyúton keresi 
éjszakánként, 
a kút halott 
de lánca testemre 
föltekeredik, 
eltékozolt életem mosódj bele a zöldbe  
a kivérzett levelek sárgája alatt meghúzódj,  
a macskaméz barna lávájában 
 nappali szúnyog sír, 
 menj tovább! 

 
Ám ez a lemondással kevert buzdítás is hasztalan, mert az idő pat-

kányálarcban leskelődik, s ami volt; többé tudhatatlan. Márpedig, ha a 
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múlt ennyire megközelíthetetlen, amelyben az ember valamikori jelenje 
lubickolt, hánykolódott, ágált, vagy szeretett, akkor ez a mostani is ilyen 
múlásra rendelt, s csak sóhajnyi vágy a kérdés, a kívánság is, hogy talán 
még van idő, és az is, hogy a halálnak háttal élők nézhetik földi arcukat. 
Csoóri Sándor Párbeszéd, sötétben című kötete, ha olykor a remény hang-
ján is hangszereli kérdéseit, nem hagy kétséget afelől, hogy a szünetjel 
után a tagadás következik, az idővel folytatott harc eredmény–
hirdetőtábláján csak a veszteségek bejelentésével lehet válaszolni. 

Az élet, a múlt, az emlékek viszonylagossága, töredezettsége foglal-
koztatja a költőt. Részletek, villanások, pillanatok, hangok, reflexek élnek 
az emberben tovább, nem összefüggések és rendszerek. „Megállítani az 
eseményeket és a kiváltságos pillanatokat kimerevíteni! Ezek az idő tar-
tóoszlopai – írja Csoóri. Ezeknek a tartóoszlopoknak a megkeresése még 
nem megfogalmazási kérdés. Először az őszinte élményt, a valódit kell 
becserkészni, a seholból, a se itt, se ottból, a múlt homályából. 

S a harmadik nap esni kezdett a hó 
 
A látomás ezután már tovább fogalmazza önmaga lényegét, például 

így: 
 

és megszületett a sejtelem, 
 hogy mostmár mindig esni fog,  
homlokodtól a szádig  
szádtól az ágyékodig  
végig a tested hosszán,  
végig az életemen. 

 
Persze korántsem jelenti ez azt, mintha a megtalált élmény magában 

hordaná a vers megírásának automatizációját, mint a centrifugális vagy 
centripetális festői szerkezetek, amelyekbe elég színeket dobni, a kép ma-
gától készül. Mindössze arra akartam rámutatni – anélkül, hogy e verses-
kötet alapján Csoóri költői teljesítményének méricskelésébe tévednék –, 
hogy az élményredöbbenés őszintesége, amely minden vers csirája, a 
Párbeszéd, sötétben szerzőjénél adva van. Hátra marad a szavakkal es a 
szavakért folytatott harc, ennek a küzdelemnek eredménye egyenlege a 
kötetbe foglalt költemények összessége. Hidat megértésükhöz és megbe-
csülésükhöz talán nem is kell építenem. Egyrészt azért sem, mert a ver-
sekhez illesztett, kissé túl hosszúra nyújtott, s helyemként patetikusan 
ható esszéjében – Közeledés a szavukhoz – maga Csoóri vall e küzdelem 
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mikéntjéről, másrészt, s ezt érzem lényegesebbnek, maguk a versek any-
nyira közösségi élményt hordozók, mint a régi regősök és varázslók éne-
kei, akárcsak az isa por és hamu vogymuk bevallása. Úgy gondolom, a 
költő „hallgatásának hallgatásába”, a mi hallgatásunk hallgatása is bele-
fér. 
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CZIGÁNY LÓRÁNT 
 „Egyféle okok”214 

Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány, Vázlat az 1944 és 1964 közötti ma-
gyar politikai emigráció kialakulásáról, Aurora Könyvek, München 
1974,93 lap 
 
Hogyan is írja Zágoni Mikes Kelemen: „Mink voltunk-e első példák? 
Bizony nem. Mi tanultunk-é másokon? Nem. Mások fognak-é tanulni 
rajtunk? Nem. De miért? Mert mindenkor egyféle okok vezették, vezetik 
és vezetni fogják az embereket az olyan állapotra, mint amelyben mi va-
gyunk...” Klasszikus megfogalmazása ez minden emigráció hiábavalósá-
gának. Tanultak-e a lengyelek? Nem, nem tanultak semmit. Tanultak-e a 
csehek? Ők sem tanultak. Tanultak-e a negyvenötösök a negyvenhetesek-
től? Tanult-e valamit az emigráció az ötvenhatosoktól? Tanultunk-e va-
lamit azóta? Tanultunk-e valamit a prágai tavasz után következő borús 
őszi hangulatból? A vietnámi háború körüli nagyhatalmi manipulációk-
ból? Abból, hogy Taivant kizárták az Enszből? Tanult-e a jobboldali 
emigráció Mindszenty bíboros félreállításából? Vagy a nagyhatalmak 
egymás közötti cinkos összekacsintásából? Pedig mindennap olvas- hajt-
juk e tankönyv újabb és újabb meglepetést tartalmazó fejezeteit, de úgy 
vagyunk, mint a Bourbonok, nem tanulunk és nem felejtünk. Mert azok 
az „egyféle okok”, melyekről Mikes oly szemérmesen beszél, erősebben 
hatnak a valóság tankönyvénél. Mi marad hátra, hogy legalább önmagunk 
előtt ne kelljen szégyenkeznünk? Az önismeret. Az a hűvös tárgyilagos-
ság, amivel magunkat és „egyféle okainkat” kívülről próbáljuk megvizs-
gálni. Mint a természettudós a gombostűre szúrt, szakkönyvekben soha le 
nem írt lepkefajtát. Kívülről és fölényesen, nem is sejtve, hogy saját pot-
rohúnkba szúrtuk a gombostűt. 

Vaskos tanulmányt írt erről Nagy Kázmér, az eredeti kézirat ötszáz ol-
dal körül van. Hogy ennek csak egyötöde jelent meg nyomtatásban, az 
éppen úgy jellemző helyzetünkre, lehetőségeinkre és adottságainkra, mint 
a vihar, amely a szerény füzetecske körül kitört. Az izgalom, mely a vi-
hart előidézi, annak a látszatnak szól, melyből arra következtetnek otthon 
némi kárörömmel és külföldön pedig nem csekély ingerültséggel, mintha 
Nagy Kázmér az „emigráció szennyeseit” óhajtaná kiteregetni. Nekem 
személy szerint semmi okom nincs, hogy Nagy Kázmér jóhiszeműség-

                                                           
214 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 3-4. számában. 
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ében, ügybuzgalmában vagy felkészültségében kételkedjem. Felkészült-
sége saját élményeiből és szociológiai olvasmányaiból adódik, ügybuz-
galma alkati kérdés, jóhiszeműsége pedig értelmiségi gyermekbetegség, 
mert csak az értelmiség nem tudja, hogy a pokolba vezető út jószándékkal 
van kikövezve. Ha mégis ismerné a szerző ezt az „aranymondást”, 
ezesetben jóhiszemét inkább makacsságnak kellene neveznem, mely nem 
intellektuális tulajdonság ugyan, de ha már az aranymondásoknál tartunk, 
az vesse az első követ a szerzőre, aki a konokságtól mentesnek véli ön-
magát. 

Az emigrációról írni sohasem volt hálás téma. Elég ha Szekfű Gyula 
Száműzött Rákóczijára utalok; hatvanhárom vármegye küldöttje kiáltotta 
a „feszítsd meg”-et, a Kárpátoktól az Al–Dunáig hömpölyögtek az ügy 
hullámai, s csak az első világháború fegyvermoraja halkította el a rikolto-
zást, de még a húszas években is tudni vélték, hogy bécsi felbujtogatók 
íratták Szekfűvel a „nemzetgyalázó” könyvet, amiért természetesen jól 
meg is fizették. Szerencsére, Kosáry Domokos öreg Kossuthját a nagykö-
zönség sohasem ismerte, mert olyan időkben jelent meg, amikor Magyar-
országon csak a központilag irányított sajtóhadjáratnak volt létjogosultsá-
ga, s a széncsatáért folytatott újságpapírharcban nemigen jutott idő arra, 
hogy valaki azon tűnődjék, a turini magányában öregedő Kossuth portréja 
sértheti-e a nemzet egóját. 

Ezek előrebocsátásával vizsgáljuk meg Nagy Kázmér emigrációtörté-
netét. Ki az emigráns? A szerző, mint ez jogi képzettségű személytől el-
várható, közjogi kategóriákban gondolkodik: az emigráns otthon politikai 
szerepet töltött be, a politikai élet változása és egyéni elképzelései össze-
ütközésbe kerültek, és emiatt vagy a sokszor már személyes létbiztonsá-
gát fenyegető okok miatt elhagyta az országot. E leszűkítő meghatározás 
rögtön kizárja az emigráns, illetve magukat emigráns íróknak tartó szemé-
lyeket éppúgy, mint azokat az egyetemistákat, akik magukat forradalmár-
nak vélték. Magába kellene viszont hogy foglaljon minden olyan disszi-
dens diplomatát, aki aktív szolgálat közben hagyta el a Magyar Népköz-
társaságot, bár soha emigráns szervezettel nem keresett kapcsolatot. A 
meghatározás korlátai már a példákból, is kitűnnek, de nem lenne korrekt 
eljárás a szerzőt olyasvalamiért bírálni, ami alapvető céljával ellenkezik. 
Az én meghatározásom szerint emigráns minden olyan személy, aki kül-
földön aktív ellenzéki magatartást tanúsít, illetve olyan tevékenységet 
folytat, mely nincs összhangban hazája kormánya hivatalos céljaival. 

Nagy Kázmér azonban meghatározását is tovább egyszerűsítve három 
főcsoportba helyezi el az emigránsokat távozásuk évjárata szerint. A 
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negyvennégyesek, kik a régi, úri Magyarország tisztségviselői, a negy-
venhetesek, kik a demokratikus változások hívei voltak, de a belpolitikai 
fejlemények kedvüket szegték, s végül az ötvenhatosok, kik egy levert 
forradalom következményeként hagyták el az országot. Hogy ez a krono-
lógiai felosztás mennyire merev, arra a szerző is rájött, mert beismeri, 
hogy a különböző évjáratú emigránsok néhány éven belül korábban eltá-
vozott elvbarátaikkal kerültek egy csoportba. Magyarán tehát, voltak 
olyan ötvenhatosok, kik „10–12 év késéssel követték a negyvennégyes 
vagy a negyvenhetes elvbarátaikat”. (30. 1.) Nyilván így van, ha Nagy 
Kázmér mondja, csak azt nem tudom, hogyan követhették „elvbarátaikat” 
azok, kik 45-ben, illetve 47-ben tizenegynehányévesek voltak. 

Az emigráció időbeli határát pedig 1964-ben látja. Mint maga mondja, 
nem azért, mert így valamiféle kerek évszámmal foglalta egybe az emig-
ráció történetét, hanem azért, mert a magyar kormány hivatalosan 1964-
ben lett tagja ismét az Ensznek, miután ott a „magyar kérdést levették a 
napirendről”. (5.1.) Ez kétségtelenül így igaz, azonban a jogászi okosko-
dás megint elrugaszkodtatta a szerzőt a valóság talajáról. Az igaz, hogy ez 
a tény a nyugati anyagi és erkölcsi támogatás lankadását is jelezte, de ha 
az emigráció 1964-ben megszűnt volna, ma tíz évvel később nem okozna 
a magyar kormánynak sem fejfájást, s nem kellene taktikázniok, hogy ezt 
a nemlétező emigrációt, illetve lagalább egy részét megnyerjék, illetve 
leszereljék. Továbbá megszűntek volna az emigráns szervezetek, és sajtó-
orgánumok, melyeknek létezésére akkor döbben rá majd Nagy Kázmér, 
amikor könyve miatt legalábbis „hazaárulónak” kiáltják ki. 

Félreértés ne essék, a tényeknek és a jogászi okoskodásnak ilyen kiéle-
zett szembeállítását nem a hatáskeltés kedvéért tettem. Minthogy Nagy 
Kázmért sem szeretném megróni a könyvében összegyűjtött tényanyaga 
miatt – mert ezek tragikomikus színezetük miatt csak Dantét igazolják: 

Majd megtudod, mily sós kenyér a másé;  
s föl- és lemenni, milyen kínos ösvény,  
keserves lépcső az idegen házé! 
De ami legjobban sújt még, a fösvény  
gonoszok és a butáknak társasága,  
akikkel együtt ragad el az örvény. 
Ellened a bolondok durvasága;  
de majd az ő homlokukon fakad csak, 
s nem a tiéden, a szégyen virága. 
Barom–voltukról bizonyságot adnak 
tetteik; becsületedre vál, 
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ha magadból csinálsz pártot magadnak215 

Az emigráció elkeserítsen nevetséges tényanyaga okozta, hogy Nagy 
Kázmér is „magából csinált magának pártot” és inkább arra vállalkozott, 
hogy a magyar történelem e lábjegyzetét, megírja (5. 1.) „a helyzetet is-
merő, de kívülálló szemlélőjeként”. (9. 1.) Elég itt egy példát felhozni, az 
altöttingi országgyűlés történetét. (33–34. 1.) 1947 augusztusában a jog-
folytonosság alapján álló emigráns képviselőcsoport úgy látta, hogy a 
Szovjetunió és Amerika között elérkezett a leszámolás órája. Tanácsko-
zásra gyűlt össze vagy hatvan derék honatya és ideiglenes kormányzót 
választottak, hogy készen álljanak a hatalomátvételre. A gyülekezetei az 
amerikai tábori rendőrség, nem lévén járatos a magyar közjogi bonyo-
dalmakban, dicstelen módon feloszlatta. Az ügy nevetségességéért a je-
lenlévőknek kell vállalni a felelősséget a hálátlan utókor előtt: ítélőképes-
ségük, józanságuk és helyzetismeretük mondott ott csődöt. Lehetne a pél-
dákat szaporítani Nagy Kázmér könyvéből a valóságtól elrugaszkodott 
magatartásformák illusztrálására, mely nem csak a magyar és nem csak a 
mostani, de a mindenkori emigrációkat jellemezte. 

Ma már a hajdani szereplőknek is látniok kell az emigráció korai „hő-
si” korszakának nevetséges túlkapásait. A jegyzékeknek, nyilatkozatok-
nak, memorandumoknak végtelen sora nem vezetett sehova. A Bizottmá-
nyok üléseinek jegyzőkönyveit porosodó levelezésekkel együtt ládafiák 
mélyére süllyesztette a jótékony idő, személyi csalódások, elkedvetlene-
dések es kiábrándultságok mellé. Azt jelentené-e, hogy az emigráció de 
facto megszűnt? A Nagy Kázmér könyvében leírt emigráció kétségtelenül 
egyre súlytalanabb lesz, egyre kevesebbet hallani róla. De megszűntek-e 
azok az „egyféle okok”, melyek embereket arra kényszerítettek, hogy 
hazájukat elhagyják és idegenben kezdjék újra életüket? Megszűnt-e az 
igény higgadtan gondolkodó külföldi magyar értelmiségiekben, hogy kü-
lönvéleményt jelentsenek be, vagy kritizálják a hazájukban uralkodó köz-
állapotokat? 

Nagy Kázmér könyve vázlatossága ellenére is jó alkalom, hogy töp-
rengésre késztesse mindazokat, kik magukat emigránsoknak tartják. El-
gondolkozzanak az utóbbi tíz év világpolitikai fejleményein, változásain 
és az emigrációt érintő manipulációk okain és következményein. Ha má-
sért nem, csak azért, hogy egy újabb húsz év múlva írandó könyvbe keve-
sebb nevetséges tényanyag kerüljön. A lényeges és lényegtelen jelenségek 
szétválogatásán. Azon például, hogy nem érdemes cikkezni az „emigráció 

                                                           
215 Dante: A paradicsom 17. ének. Fordította: Babits Mihály. 
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egységének bomlasztása” ellen, mert az emigrációnak sohasem volt egy-
sége. Mindenki magából csinál magának pártot Dante óta. Vagy azon, 
melyik az értékes, időtálló része az emigrációnak. Mert kétségtelen, hogy 
bizonyos magatartások, írásban vagy élőszóban kifejezett vélemények 
nem múltak el nyomtalanul, ha áttételesen is, de befolyásolták a hazai 
viszonyokat, nézeteket és ingerküszöböket. 

Nagy Kázmér könyvéből az tűnik ki, hogy az emigráció legértékesebb 
része nem is tartozik a szorosan vett emigrációhoz. „A többezer főre be-
csült főiskolai hallgatóból (ti., akik 1956 után hagyták el az országot) so-
kan azonnal folytatták tanulmányaikat valamelyik külföldi egyetemen. Ez 
a csoport tehát 'más elfoglaltsága' miatt nem került a politikai emigráció 
uszályába, hanem néhány év múlva diplomával, valóban elsajátított új 
nyelvvel, magánmagyarként, vagy egy új társadalomba beilleszkedett 
emberként a bontakozó diaszpóra legértékesebb rétegét alakították ki.” 
(68.1.) Hogy ezek a fiatalok emigránsok-e, vagy pedig a diaszpórához 
tartoznak-e, szóhasználat kérdése. A szerző szerint nem emigránsok, sze-
rintem sem, mert az egyletesdi, az önagyonülésezés, nyilatkozatok aláírá-
sa elleni védőoltással érkeztek külföldre. Hamar megtanulták a nyugaton 
divatos játékszabályokat, megértették a szemforgató erkölcsiség mögött 
lappangó érdekpolitikát, melynek ismeretéből a hivatásos politikai emig-
ránsok nagyrésze többszörös osztályismétlés után is elégtelenre vizsgá-
zott. 

Az Elveszett alkotmányt a budapesti Kritika (1974/4) igen előkelő fi-
gyelemre méltatta. A terjedelmes, tanulmánynak is beillő cikk elmarasz-
talja a szerzőt felfogásának illuzionista, „két pogány közt egyhazáért” 
vergődő „örök magyar” történetszemléletéért, „kurucos nekibúsulásáért”. 
Akár hogy is forgattam a füzetecskét, a fenti vádakra alapot szolgáltató 
véleményt nem tudtam felfedezni benne. Inkább egy kicsit rezignált, ki-
csit hányaveti hangvételt fedeztem fel a munkában, főként a Függelékben, 
ahol teljesen légből kapott adatok alapján, szociológushoz nem méltó 
módon, rajzolja meg a szerző az emigráció statisztikai körképét. Fölényes 
kézmozdulattal itt hozzáad százat, ott elvesz kétszázat, amott kikerekíti 
százötvennel, s megállapítja, hogy a politikai emigráció hozzávetőlegesen 
1.400 főből áll. Lehet, hogy véletlenül ráhibázott a helyes számra, de ez-
zel a módszerrel csak lóversenyben, vagy az országos sorsjátékban lehet 
nyerő számra tenni. Ugyanez vonatkozik „A külföldön megjelent 219 
magyar lap 1964 végén” című összeállításra is. Az Országos Széchenyi 
Könyvtár bibliográfiai kiadványa, mely szerzője szerint is igen–igen hiá-
nyos, 984 magyar nyelvű időszaki sajtóterméket ismer, igaz, ez nem mind 
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volt kurrens 1964-ben. A bibliográfiai kiadványt is és Nagy Kázmér listá-
ját is könnyűszerrel tudnám kiegészíteni, bár sohasem foglalkoztam az 
emigráns lapok bibliográfiájával, csak azt a néhány szórvány számot lá-
tom, amelyekkel szerkesztők időnként megtisztelnek. Nagy Kázmér be-
vezetőjében azt említi, hogy könyvét „Klió szánakozó mosolyával” írja. 
Statisztikai adatai, attól tartok, a tudományos igényt álcázó olvasók szájá-
ra fogja csalni eme szánakozó mosolyt. 

A Kritika természetesen nem bonyolódik efféle számítgatásokba, a 
szerző annak örül, hogy Nagy Kázmér úgy leleplezte az emigrációt, hogy 
„ahhoz nem kell kommentár”. Kétségtelenül így igaz, de ilyen mennyisé-
gű adatot tartalmazó ismertetés Magyarországon még nem jelent meg az 
emigrációról. Alkalmat adott ez Veszély Péternek, a cikkírónak, arra is, 
hogy megkülönböztesse a külföldi „különvéleményt” az ellenséges maga-
tartástól. „Tyűh, de nagy dolog”, mondhatnák a magyar nép ügyét kül-
földről szívükön viselő bajnokai az emelkedett morális felháborodásnak. 

Nem is erről van szó. Hanem arról, hogy a játék folyik. Akik a pálya 
szélén állnak, csak biztatásukkal, vagy hurrogásukkal vehetnek részt a 
mérkőzésben. A lelátón kiöregedett játékosok és mellőzött csatárok ülnek, 
a pályán pedig az a tizenegy, akit egyesületük leigazolt nemzetközi jóvá-
hagyással. A nemzetközi jóváhagyásnál, most már mindenki tudja, nem 
kérdezték a tartalék játékosok véleményét. Csak egy csapat játszik azok-
ban a színekben, amelyeknek születésünkkel szurkolói lettünk. Ha szép az 
összjáték, vagy kapura lőnek, tapsolhatunk. Ha elügyetlenkedik a helyze-
tet, vagy mellérúgják a tizenegyest, fütyülhetünk, esetleg ordíthatunk tor-
kunk szakadtából, de üres üvegeket csak az ostobák dobálnak a pályára, 
mert őket eltávolítják a lelátóról azok, akik a mérkőzést rendezik. A fü-
tyülést pedig nem veheti zokon az edző sem, s talán szeretné elkerülni is, 
mert kínos, ha egy csapatot a saját szurkolói fütyülnek ki. 

Nekem ez Nagy Kázmér könyvének a tanulsága, de nem vagyok meg-
győződve arról, hogy a szerző ezzel egyetértene, mivel ő az emigrációt de 
jure megszűntnek tekinti. Pedig emigráció mindaddig lesz, amíg „egyféle 
okok” miatt csalódott, elégedetlen, kiábrándult, mellőzött és személyi 
biztonságukat vagy anyagi javaikat féltő állampolgárok elhagyják azt az 
országot, mely arra tanította őket, hogy ott élniök és halniok kell. 
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MOLNÁR JÓZSEF 
A prímások ezeréves városa216 

Mindszenty József: Esztergom, A prímások városa; A belső címlapon: 
Esztergom, A prímások ezeréves városa,  
Mindszenty József esztergomi érsek, bíboros–prímás kéziratából vett 
szemelvények, Sajtó alá rendezte Bíró Béla, Bécs 1973; A könyv bordá-
ján: Mindszenty József bíboros–prímás, Esztergom 
 
Ki lehetne illetékesebb Esztergom városának oly sok fölemelő és tragikus 
eseményben gazdag történetének és a magyar történelemben egy évezre-
den át betöltött vallási és kulturális szerepének megírására, mint Eszter-
gomnak az az érseke, aki már fiatal korában a barokk kor egyik legjelleg-
zetesebb főpapjáról, Padányi Biró Mártonról írott monográfiájában tanú-
jelét adta történetírói képességének.217 Mindszenty abban a munkájában 
nemcsak egy uralkodásra termett, erőszakos főispán–püspöknek állított 
méltó emléket, aki a rosszul prédikáló plébánosokat a hívek szemeláttára 
leparancsolta a szószékről, aki a Bocskay–Bethlen-féle vallási törvénye-
ket érvénytelennek tekintette és a lutheránus vallást államilag üldözendő 
felekezetnek, eretnekségnek akarta nyilváníttatni, hanem Biró Márton 
élete ürügyén az egész Veszprém megyének is kitűnő monográfiáján adta. 
Hogy Esztergomról idekint most kiadott könyve bizonyára mégis fájdal-
mas csalódást okoz legtöbb művelt olvasójának, elsősorban rosszul meg-
választott famulusán, a könyvet sajtó alá rendező Bíró Bélán múlott. 

Bíró Béla csikorgó bevezetőjében kétféle magyarázatot is ad a kiadás 
tervének megszületéséről. Az első verzió szerint, Mindszenty „többköte-
tes nagy történelmi művének művészettörténeti vonatkozásaihoz” meghí-
vott munkatársként a bíboros jegyzeteinek lapozgatása közben ő maga jött 
arra a gondolatra, hogy „a néma íveken rejtőző, nagybecsű anyagnak Esz-
tergomra vonatkozó részét – egyetemes magyar jelentőségére, időszerű-
ségére és hézagpótló voltára való tekintettel – nyilvánosan is meg kell 
szólaltatni”. A következő bekezdésben azonban már egészen más áll. 
Mintha megriadt volna bátorságától, a felelősséget a kiadásért, mert mint 
látni fogjuk, elsősorban erről van szó, már a bíborosra hárítja, mondván: 
„A szemelvények közreadásának terve nem bennem született meg, hanem 
már előbb megfogant magának a Bíborosnak a lelkében, s ö vetette fel a 
                                                           
216 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 3-4. számában. 
217 Pehm József: Padányi Biró Márton veszprémi püspök élete és kora (A veszprémi 

Egyházmegye Múltjáról, 2), Zalaegerszeg 1934. 
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nyomdai kiadás gondolatát, amely így már kész talajra lelt bennem.” A 
jegyzetekből össze is állított egy könyvet, ügyelve arra, hogy – amint 
mondja – „a szövegben minden szó az ö szava legyen, mert minden be-
toldás vagy változtatás megmásítaná az eredeti szöveg tömörségét és 
egyéni szépségét. Az ő jegyzetein semmit sem változtattam, csak a köny-
nyebb áttekinthetőség érdekében osztottam fel az anyagot fejezetekre”. 
Nos, a könyv elrettentő hibája épp ebből eredt. 

A jegyzetek – és ez alól általában még a bíborosok feljegyzései sem 
kivételek – rendszerint csak gyorsan, minden stiláris megfontolás nélkül 
papírra vetett emlékeztetők, nyersanyag egy esetleges későbbi munkához. 
Ezekben a sokszor nagyon is vázlatos emlékezettámasztékokban megvál-
toztathatatlan, nyomdakész szöveget csak egy olyan dilettáns szerkesztő 
láthat, akinek vagy fogalma sincs a nyelv és stílus szabályairól, vagy, aki 
egy bíboros szövegében a teljesen hamis tekintélytisztelettől elvakulva 
nem meri meglátni a legelemibb hibákat sem. A könyv olvasása közben 
csupán ízelítőnek egy kis csokrot gyorsan össze is szedtem „az eredeti 
szöveg tömörségét és egyéni szépségét” reprezentáló mondatokból, ame-
lyeket most én is változatlanul idézek: 

„A nagy király eme élettényei döntők az új főváros fejlődésében. – 
Esztergom adja a törvényt erkölcsi és világi vonalon. – Ez történt pl. II. 
Andrásnál, a mikor 1217-ben a magyar hadakat a Szentföldre vezette. – 
Érdemeik az állampolgári vonalon emelték ki őket. – Egyházi vonalon a 
pápa és király egyaránt fontosnak tartja Esztergom elsőségét. – Utána 
még három utód jön ebben a szerepben. 1399-ben IX. Bonifác nemcsak 
jóváhagyta II. Endre és IV. Béla tényeit, de örökletessé is tette a prímási 
címet. – Esztergom a történelem igazi vér- és eseményöntözéses televé-
nye. Maga a történelem járt itt. – De nagy népmozgalmasság után jönnek 
a tartós hazát foglaló magyarok. – Sobieski János lengyel király átjön a 
romokba omlott Esztergom földjére. – Mátyás érsek Muhinál maradt. – 
Az újabb kor kutatása hajlik arra... – A magyar nemzet minden gyásza és 
öröme jelentkezik az esztergomi Várhegyen és a Várhegy alatt. – A prí-
mási székhely silány, pusztuló falu színvonalára esett le. – Ez erő- szak-
tény. – ... a szinte kétségbeejtően bizonytalan helyzet kifejlete mutatja 
majd meg. – Múzeumai, levéltárai, gyűjteményei – a magyar földet annyi-
ra jellemző sors–csapásszerű, leírhatatlan mérvű pusztulás mellett is – 
megfogják a szakemberek és laikus látogatók lelkét. – A Vatikánon kívül 
sehol a világon másutt nem kapható hozzáfogható összefüggő áttekintés a 
Trecento, Quattrocento művészetéről és a különböző iskolákról, mint itt. 
– ... de a mai Esztergom arculatát is a XIX. század három érseke adja meg 
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a Várhegyen. – Nem az eredeti elgondolás kerül kivitelre a Bazilikánál 
sem. A várhegyi érseki palota egészen elesik. Ez a jelleg a visszatérés 
után jelentkezik és állandósul... – Míg érsek-ura, Mátyás Muhinál (1241) 
lesz áldozat a nemzet ügyéért... – Ha ernyedés, bűnök nyomakodtak föl... 
– Zsigmond királlyal, ennek hibái miatt, szembefordul. Ezért börtön, java-
inak konfiskálása lesz a sorsa. Később megenyhül vele szemben s helyet-
tes kormányzójává teszi. – A megkoronázott Mátyás elzengi háláját, prí-
mássá teszi. Mint prímás továbbra is viszi Mátyás ügyeit mind a háború-
ban, mind diplomáciai síkon. – Unokaöccsével, Janus Pannonius pécsi 
püspökkel, szembehelyezkedik a királlyal. – A király lefogatja a prímást 
Budán és magáról megfeledkezve bánik vele. – A nyugati vállalkozás 
elvitte a további célt, a török kiűzését Európából. – Ez a hiba a reneszánsz 
korban elburjánzottan eláradó métely lett. – Bakócz, akit a felkelő jobbá-
gyokkal való kacérkodással vádolnak – alaptalanul –, az első ferdeségek 
után visszavonja a keresztes hadjárat meghirdetését. – Amint két elődjét, 
őt is a reneszánsz szelleme viszi: önző, anyagias, a cölibátus körül is vá-
dolják. – Tények után meggyőződése : Ferdinándnak, a tehetetlennek át-
adni Erdélyt, annyi, mint a török kezére juttatni azt. – ... szokott testőrsé-
ge kíséretében dec. 13-án alvinczi kastélyába ment néhány napi kinyug-
vásra. – De a cikkben említett 62 rab körül is van tévedés. – De viszont 
rámutatott az új intézkedés gyümölcseire a trón előtt. Amikor a gyümölcs 
megmutatja az érsek igazát, visszavonják ezt az alkotmányba ütköző ren-
delkezést (1681). – Mária Terézia számításaiban már két prímás (gr. 
Csáky és gr. Barkóczy) körül csalódott. – József teleszívta magát a Nyu-
gat (felvilágosodás, enciklopedisták stb.) levegőjével és konok csökö-
nyösséggel érvényesítette azt a németesítéssel egészen a csődig. – A rend-
szer tollforgatói kezünkre jártak ritkán őszinteségükkel a millenium képé-
nek megrajzolásában. Az ifjúságuk valóban olyan, mint maga a rendszer 
fája, amely ezt a tőle nem elütő gyümölcsöt hozta. A rendszer az iskola-
mezőnyön nem alkot csak szerez. A rendszer műveiben a sajtó is elég 
kivetnivalót talál az iskola körül, a közlekedésben, a reformokban.” 

Ízelítőnek talán elég is ennyi. Ezeket a mondatokat a „jegyzetekből” s 
nem a könyv végére függesztett egykori prédikációkból, levelekből és 
táviratokból halásztam ki. Ezekben jóval kevesebb a stílusficam, ami 
szintén azt igazolja, hogy Mindszenty feljegyzései nem a nyilvánosság 
számára készültek, s a szerkesztőnek ezeket felül kellett volna vizsgálnia. 
(Bár ezekben is megakadt a szemem egynéhány ilyenforma mondaton: „A 
mi tekintetünk odafűződik, odacsüng a magyar történelem gyönyörű csar-
nokára és ott van az esztergomi szent torony körül.”) Mégis meggyőződé-
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sem, hogy ha egy valóban hozzáértő ember fölhívta volna a bíboros fi-
gyelmét a jegyzetek stiláris fogyatékosságára, bizonyára hozzájárult volna 
korrigálásukhoz. Kérdés csupán, hogy a stiláris javítások elvégzése után 
is érdemes lett volna-e ebben a formában ezt a könyvet kiadni. Nézetem 
szerint nem, és különösen nem ezzel a félrevezető címmel. 

Bíró Béla bevezetőjében azzal indokolta Mindszenty jegyzeteinek 
könyv formájában való kiadását, hogy az Esztergomról szóló hazai kiad-
ványok hallgatnak a „királyokat koronázó prímásokról, az esztergomi 
érsekekről”. Hirtelenjében nem tudom ellenőrizni, mennyiben igaz ez a 
summás állítás, de annyi bizonyos, hogy ez a könyv éppen az ellenkező 
véglet: ebben a prímásokról és kanonokokról több szó esik, mint Eszter-
gomról, a prímások ezeréves városáról. 

Ez a könyv ellentétben a címével, valójában nem is Esztergomról szól. 
A 136 oldalból csupán 24 oldalon találunk a város múltjára, jelenére vo-
natkozó följegyzéseket. De ebben a 24 oldalban is majdnem 3 oldalt tesz 
ki pl. azoknak a nevesebb embereknek a felsorolása, akik vagy Eszter-
gomban születtek, vagy ott alkottak, vagy munkásságuk valamiképp kap-
csolatban volt a várossal. Megható, hogy a bíboros az első magyar korcs-
márostól, Tar Pétertől Babits Mihályig szinte mindenkinek a nevét följe-
gyezte, akinek valami köze volt Esztergomhoz. Kérdés csupán, hogy egy 
minden kommentár nélküli névsorolásnak mi értelme van. Az olvasó Esz-
tergomról szerzett ismereteit aligha gazdagítja vele. Viszont az olyan 
kommentárból meg nem sok haszna van, ha pl. a Babits múzeum megem-
lítésekor Babitsról azt tudja csak meg, hogy „a költőt Esztergom lelke 
hozta ide.” Legnagyobb teret a könyvben az esztergomi prímások kapnak, 
ami helyén való is lenne, hiszen a város története és sorsa elsősorban ve-
lük kapcsolatos. Sajnos azonban, ezek a rövid lexikális életrajzok alig 
adnak képet a prímásoknak Esztergom városához való viszonyáról, mert a 
jegyzetelő bíboros feltehetőleg inkább közjogi és prímási szerepük ki-
domborítására törekedett. Talán érdemes lenne a prímásokkal kapcsolatos 
feljegyzéseket is alaposabban megvizsgálni, mert bizonyára találnánk 
bennük elírásokat és tévedéseket. Itt csak egy példára szorítkozom. A 
könyv 49. oldalán azt olvassuk, hogy „Bicskey Gergely (1299–1303) ud-
vari kancellár, III. Endre kinevezésével lesz Magyarország prímása”. Elő-
ször is hibásan írja Bicskei nevét. A nevek ypszilonnal végződő írásmódja 
sokkal később jött divatba Magyarországon, az Árpádok idejében még 
teljesen ismeretlen volt. Másodszor: ha jól értelmezem ezt a rossz monda-
tot, a bíboros bizonyára azt akarta mondani, hogy Bicskeit a király nevez-
te ki Magyarország prímásának. De ez meg semmiképp nem felel meg a 
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valóságnak, mert Bicskeit a főkáptalan választotta meg Ladomér érsek 
utódjául. III. Endre a vele szemben az Anjou Károly Róbert pártján álló 
Bicskeit nemhogy kinevezte volna, hanem ellenkezőleg, megválasztása 
után megtagadta tőle a királyi megerősítést. Azt sem könnyű megérteni, 
miféle szerkesztői elv indokolja pl., hogy Széchenyi György esztergomi 
érsek másfél oldalas rövid életrajzában kétszer is megemlít- tessék az a 
valóban nem mindennapi eset, hogy 93 éves korában lett prímás. A 48 
oldalnyi életrajzok után egyszerre meglepő módon Mindszenty könyvé-
ben Bíró Béla ír egy bevezetőt Kollányi Ferencnek az esztergomi kano-
nokról szóló könyvéből általa kiollózott és két-három soros életrajzra 
méltatott kanonok-névsora elé. Szóval egy bevezető Bírótól, Kollányi 
könyvéből vett kanonok-életrajzok előtt egy olyan könyvben, amelynek 
címlapján az áll, hogy Esztergomról szól és Mindszenty írta. Egyébként is 
gyakran előfordul, hogy Bíró Mindszenty szövegébe belebeszél, úgy hogy 
az olvasó gyakran nem tudhatja, mit olvas, Mindszenty jegyzeteit, Bíró 
közbeszólásait, vagy egy harmadik szerzőtől vett szöveget. Mindjárt a 16. 
oldalon azt olvassuk, hogy „Meszlényi is megállapítja... a következőket:” 
– A kettőspont után azonban nincs idézőjel. Hogy szószerinti-e az idézet, 
vagy csak kivonat Meszlényi megállapításaiból, nem lehet tudni. Azt se, 
hogy meddig is tart maga az idézett rész. A19. oldal utolsó bekezdésének 
végén azonban hirtelen azt olvassuk: „írja Meszlényi, a prímások történet-
írója.” Hogy most aztán a 16. oldali kettősponttól kezdődik-e az idézet, 
vagy csak a 19. oldal utolsó bekezdésétől, vagy annak utolsó mondatától, 
képtelenség Meszlényi könyvével való egyeztetés nélkül kideríteni. A 86. 
oldalon is hasonló a helyzet. Egy kettőspont jelzi, hogy „erről Meszlényi 
így ír:” de aztán sehol egy idézőjel sem a kettőspont után, sem az idézet 
végén, így aztán örök titok marad, hogy az idézet csak Simor János érsek 
„magyaros kiállás”-ára vonatkozik-e, vagy a fejezet egész hátralévő része 
származik-e tőle. Ettől eltekintve egyébként is csak nagy figyelemmel 
lehet határt szabni Mindszenty szövege és a közbe–közbe szóló Bíró Béla 
megjegyzései között is. Erre is csak egy példát: a 101. lapon egyszerűen 
dőlt betűvel szedve azt látjuk a szöveg között, hogy „olvassuk a bíboros 
prímás egy másik feljegyzésében”. Persze az előtte levő mondatokból 
nem derült ki, hogy már egy másik feljegyzést olvasunk, illetve olvasott 
Bíró Béla, mert helyes értelmezéssel az idézett megjegyzés arra utal, hogy 
előbb Mindszentynek egy eredeti följegyzését olvastuk, most meg Bíró 
Béla följegyzését Mindszenty följegyzéséből. Komplikáltabb tehát már 
alig lehet. 
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A könyv utolsó fejezetének a szerkesztő „Esztergom jelene” címet ad-
ta. Ebben először a bíborosnak azokból a feljegyzéseiből kapunk ízelítőt, 
amelyeket a hazai lapok Esztergommal kapcsolatos cikkeinek olvasásakor 
jegyzett fel, vagy mint a 102. oldalon olvassuk: „jegyzett meg” s Bíró a 
megjegyzést nyilván lejegyezte és mint Mindszenty följegyzését közre 
adta. Ezek a rövid, nagyobbrészt polemikus feljegyzések a hazai cikkek 
egyoldalúságait pellengérezik ki, esetleg nyersanyag lehetnének egy na-
gyobb polemikus tanulmányhoz, de így az emigráns sajtó antibolsevista 
glosszáinak számát szaporítják csak. E fel- és megjegyzések után, a „Du-
nakanyar”-nál, illetve a Duna–kanyar jubileumi kiadványához fűzött 
megjegyzés után Bíró újra közbeszól és tudatja a jámbor olvasóval, hogy 
a következő rész már nem feljegyzés, hanem a bíboros emlékiratainak 
„Székfoglalásom Esztergomban” című fejezetéből való, amelyet azért tett 
bele a könyvbe, mert ebből „a nemzethez való hűség csendül ki”. Utána 
megint egy harmadik szerzőtől olvashatunk egy féloldalas idézetet. Hogy 
ennek a féloldalas idézetnek ki is valójában a szerzője, a könyvből nem 
lehet megállapítani. Csak annyit tudunk meg, hogy az illető a Mindszenty 
Okmánytár szerkesztője, de az meg nem szerepel a könyv végén felsorolt 
forrásmunkák között. Nehéz eldönteni, miért tette bele Mindszenty köny-
vébe Bíró Béla ezt a harmadkézből vett idézetet. Annyi bizonyos, hogy 
mondanivalója nem indokolja a közzétételt egy Esztergomról szóló 
könyvben. Ugyanis ebből csak azt tudjuk meg, hogy a párizsi béke ellen 
egyedül Mindszenty emelte fel tiltakozó szavát (ami enyhén szólva egy 
kicsit túlzás) és hogy „a katolikus szülők mozgósításával a bíboros meg-
mentette a hitvallásos iskolákat az államosítástól és a kötelező vallásokta-
tás is érvényben maradt”. (Ha emlékezetem nem csal, a felekezeti iskolá-
kat végül is államosították218 és nincs kötelező vallásoktatás Magyaror-
szágon. Vagy tévednék?) De mintha ettől kezdve a szerkesztő Bíró már 
megunta volna Esztergomot, mert a további idézetekben mindenről szó 
esik csak Esztergomról nem. Olvashatjuk a bíborosnak a párizsi békekon-
ferenciához küldött táviratát, a békeszerződés napján a „Történelem Urá-
hoz” mondott imáját, Truman elnökhöz és az angol királyhoz küldött táv-
iratát a felvidéki magyarok kitelepítése ügyében, a svábok kitelepítése 
során történt törvénytelenségek és visszaélések elleni tiltakozó táviratát 
Dinnyés Lajos miniszterelnökhöz, a választási visszaélések, a besúgó-
rendszer kiépítése, a kommunista pártba való belépésre kényszerítések 
                                                           
218 Az 50-es években, Mindszenty bebörtönzése után, a püspöki karnak a kormánnyal 

való megegyezése alapján engedélyezték 8 katolikus gimnázium, 6 fiú- és 2 leány-
gimnázium működését. 
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elleni tiltakozásait. Mindezek az idézetek lehetnek értékes és megható 
adalékok egy viharos kor bátor magyar prímásának életrajzához, csak 
éppen nem valók egy Esztergomról szóló könyvbe, még ha a könyv írója 
történetesen esztergomi érsek is volt. Még akkor sem, ha a könyv kiadását 
a bevezető – mint említettem – azzal igyekezik indokolni, hogy a Ma-
gyarországon kiadott Esztergomról szóló egyoldalú könyvek után végre 
olyan művet ad az olvasó kezébe, amely nem hallgatja el az ország prímá-
sainak szerepét Esztergom történetében. így csak csalamádé lett belőle. 
Mert a könyv vagy Esztergomról szól, s akkor a prímások szerepe is első-
sorban a várostörténet szempontjából érdekes, vagy a prímásokról szól, 
akkor meg a város csak annyiban érdekes, mint a prímások székhelye. 
Egészen bizonyos, hogy nem lenne érdektelen egy tárgyilagos könyv 
Mindszenty bíboros cselekedeteiről, de egy Esztergomról szóló könyvben 
prédikációkat, táviratokat, imákat, kiáltványokat közölni, amelyek 
nagyrészének csak annyi köze Esztergomhoz, hogy aki írta, történetesen 
ott élt, súlyos szerkesztői dilettantizmusra vall. A könyv „egy szibériai 
hadifogságból” hazatért német katonának a bíboroshoz írott levelével 
végződik. A derék német volt hadifogoly levelében azt mondja el, hogy a 
második világháború végén Magyarországon keresztül vitték hadifogság-
ba és fogolyszállítmányuk egy nyári estén a nyílt pályán megállt. A fog-
lyok a vágón szögesdrótos kémlelőnyílásán keresztül meglátták a lemenő 
napfényben tündöklő esztergomi Bazilika körvonalait és a tájat békés 
harangzúgás töltötte be. így tudták meg, hol jár velük a vonat. Ezért a 
német katonának egész hosszú fogsága alatt megmaradt emlékezetében az 
esztergomi bazilika és az esti harangzúgás. Ez a levél valóban szép befe-
jezése lehetett volna egy Esztergomról szóló, jól szerkesztett műnek. így 
azonban úgy lóg ott a könyv végén, mint a fügefalevél a vatikáni múzeum 
pogány istenszobrainak ama bizonyos testrészén. 

Mindezek után felvetődik a kérdés, miért adták ki ezt a könyvet, mi-
lyen szándék vezethette magát a bíborost, hogy hozzájárult jegyzeteinek 
ilyen dilettáns szerkesztő gondozásában való kiadásához? Erre leginkább 
a könyv első s viszonylag legjobban megkomponált fejezetéből („A prí-
mások az egyház és a nemzet szolgálatában”) lehet következtetni. A bíbo-
ros jegyzeteiben egyházi viszonylatban az esztergomi érsekek prímási 
szerepét, nemzeti viszonylatban az ország kormányzásában betöltött köz-
jogi szerepét hangsúlyozza fáradhatatlanul. Megtudjuk: hogy a prímás 
kiváltsága ma már egyedülálló Európában, ami „mutatja a magyar prí-
másnak egészen különleges elhelyezkedését a hierarchiában”. Az Aposto-
li Szentszék 1848-ban ugyan a Habsburgok befolyására felfüggesztette a 
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„prímási szentszék” működését, de 1867 óta százados gyakorlat szerint 
működik újra. „Az érseki joghatóság kiterjedt valamennyi püspökre. A 
pápai bullák egész sora megállapítja a prímás és a prímási joghatóság 
felsőbbségét minden hazai egyház és egyházi személy felett.” A magyar 
történelem során általában „Egyházi vonalon a pápa és király egyaránt 
fontosnak tartja Esztergom elsőségét”. Meszlényitől vett idézettel bizo-
nyítja a bíboros, hogy „a dolog természete is megkívánta, hogy a magyar 
főpapság sorában a rangelsőség az esztergomi érseket illetsse meg”, mint 
ahogy „kétségtelen Esztergom koronázási joga Kalocsával szemben is.” 
Az esztergomi érsek, „személyéhez kötött prímási méltóság”, a „magyar 
egyházi szervezet záróköve”, amelynek „történelmi viszonylatban mása a 
pápa és császár, a nap és hold keresztény kettőssége”. 

És ezzel el is érkeztünk a prímások közjogi szerepéhez, amit Mind-
szenty tömören így fogalmaz meg: „A magyar birodalomban első ember a 
király, második az érsek, illetőleg később a prímás”, aki „a királyi tanács-
ban megelőzte az országbárókat, ami államijogi elsőbbségre utal. A kö-
zépkorban az érsek a király után a második birtokos.” Megtudjuk azt is, 
hogy „az 1231-i kiváltságlevéllel az esztergomi érsek a királlyal egyen-
rangú politikai tényezővé nőtt és a királyi akaratot korlátozó hatalomhoz 
jutott”. Azt sem mulasztja el a bíboros feljegyezni, hogy az „1536-os or-
szággyűlés elérte, hogy a mindenkori prímás meghívassék a legfőbb kor-
mányzati szervekbe”. Sőt, a király távollétében nem egyszer a prímás 
„vitte” az országkormányzást. Amikor kialakult a zászlósurak rendje, élü-
kön a prímás állt s övé volt a bányák és pénzverdék felügyeleti joga és 
volt önálló bandériuma is. A Habsburg királyok idején aztán „a magyar-
ság úgy tekintett Esztergom felé, mint ahonnan leginkább remélhette, 
hogy lesz még egyszer ünnep e világon”! Mert: „Prímás urairól tudta, 
hogy kiváltságos állásuk megnyitja előttük a bécsi Burg ajtait.” De: „az 
sem volt titok, hogy sorskérdésekben az egyes uralkodók elsősorban az ő 
véleményére voltak kíváncsiak”. Ezért „érdemeik az állampolgári vona-
lon emelték ki őket s Mária Terézia helyesen .járt el, amikor az ilyen eré-
nyek jutalmazására 1764-ben megalapította a sornyitó szent királyunkról 
elnevezett Szent István Rendet. Az alapszabályok értelmében ennek feje a 
mindenkori magyar király, prelátusa pedig az esztergomi érsekprímás.” 

Ha az itt röviden ismertetett eszmefuttatás a prímások egyházjogi és 
közjogi szerepéről a történetíró Mindszenty József munkája lenne, aligha 
lehetne kifogásolni. A könyv utolsó fejezetében azonban világossá válik, 
hogy Mindszenty maga is ragaszkodik az esztergomi érseknek a közép-
korból eredő prímási jogaihoz, s közvetlenül a második világháború után, 
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a prímások egykori közjogi szerepét vindikálta magának. A „Székfoglalá-
som Esztergomban” című írásából vett idézetből az derül ki, hogy 1945-
ben a bíborost leginkább közjogi méltóságának helyzete foglalkoztatta: 
„A prímás közjogi helyzetét – írja – a Debrecenben összehívott ideiglenes 
országgyűlés nem tárgyalta. Az én beiktatásomkor nemcsak az ország 
népe, de maga az ideiglenes kormány is érintetlenül érvényben levőnek 
tekintette a magyar prímásoknak az alkotmányban meghatározott jogkör-
ét”. Magát „az ország első zászlósurának” tekintette és mint az „ország 
első közjogi méltósága” kívánt hazája rendelkezésére állni. 

Mintha a középkor óta mitsem változott volna a világ. Nem vette észre, 
hogy az egyházi szervezet időközben nemcsak az oroszok által megszállt 
országokban, hanem nyugaton is lényegesen megváltozott. A salzburgi 
érsek ott viselte egészen 1948-ig címében a Primas Germaniae büszke 
címét, de bizonyára eszébe sem jutott volna magának a német püspöki 
karban elsőbbséget követelni. Nem is beszélve arról, hogy a második va-
tikáni zsinat óta még a pápa is kénytelen bővíteni a püspökök jogait Róma 
rovására. De megváltozott az egyház világi helyzete is. Egyetlen nyugati 
püspök sem vindikálhat magának állásánál fogva a politikai életben veze-
tő szerepet. Egyiknek sem jutna eszébe középkori királyságok idejéből 
eredő zászlósúri és hasonló jogokra hivatkozni egy modem, nyugati pol-
gári demokráciában, ha nem akarná magát szántszándékkal nevetségessé 
tenni. Mindszenty bíborosnak elhihetjük, hogy a prímások közjogi szere-
péhez ő is elsősorban azért ragaszkodott, mert meg akarta védeni a ma-
gyar nép érdekeit és „az alkotmányban biztosított, de bizonyos diktatóri-
kus törekvésektől veszélyeztetett állampolgári és emberi szabadságjogo-
kat.” A kérdés csupán az, hogy a XX. században és főként egy idegen, 
kommunista hatalom által megszállt országban, ahol, mint utólag kiderült, 
végső soron mindennek a megszállók szája íze szerint kellett történnie, a 
középkori magyar királyoktól kapott s a Habsburgoktól megerősített egy-
házi és világi kiváltságokra való hivatkozással lehetett-e valamit elérnie. 
Mint a későbbi események bizonyítják: nem. 

Íme, Esztergom ürügyén már én is nyakig benne vagyok az egyházjogi 
és közjogi fejtegetésekben, sőt ha itt abba nem hagynám, talán még jóslá-
sokba is bocsátkoznék, hogy mi lett volna, ha... De nem teszem. Inkább 
becsukom a könyvet, amely engem is inkább közjogi és politikai problé-
mák felett való elmélkedésre ösztönzött, mint Esztergom ezer éves törté-
netén és kultúráján való elmerengésre. De amint becsukom, pillantásom a 
címlapra téved és hirtelen megborzadok: hát egyetlen hozzáértő ember 
sem volt a bíboros közelében, aki erről a hátborzongatóan primitív ízléste-
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lenségről lebeszélte volna? A címlapot ugyanis a könyvet összeszerkesztő 
Bíró Béla rajzolta, akinek betűrajzoló és címlaptervező képessége megfe-
lel szerkesztői képességének. Ez a címlap a két háború közti vidékiesség 
iskolapéldája, bár nem hinném, hogy a két háború közt Esztergomban egy 
ilyen primitív címlappal valaki is merészelt volna könyvet megjelentetni a 
prímások ezeréves városáról. 

Mindezért aligha lehet a nyolcvankét éves, lelkipásztori teendőivel el-
foglalt, magas korát meghazudtoló munkabírással, fáradhatatlanul a ma-
gyar lelkek üdvén munkálkodó bíborost felelőssé tenni, aki bizonyára 
megbízott közvetlen munkatársaiban. Ezek vagy tudatlanságból, vagy 
rosszul értelmezett szolidaritásból félrevezették, amikor feljegyzéseit egy 
olyan ember kezébe adatták vele, aki hamis tekintélytisztelettől megszé-
dülve, dilettáns érvényesülési vágytól hajtva, a feladat nagyságát nem is 
mérlegelve, egy olyan munkára vállalkozott, amely messze meghaladta 
képességeit, s ezáltal végtelenül sokat ártott a bíboros tekintélyének. Ha 
továbbra is ez az ember adja a művészettörténeti tanácsokat Mindszenty-
nek a több kötetre tervezett történelmi művéhez – amint erről a könyv 
előszavában Bíró eldicsekedett – elkészülhetünk a legrosszabbakra. 
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SANDERS IVÁN 
Egy tiltott könyv219 

József Lengyel: Confrontation, Translated from the Hungárian by Anna 
Novotny, The Citadel Press, Secaucus, New Jersey, 1973220 
 
Amikor Lengyel József 1955-ben hazatért Magyarországra (majd négy 
évtizedes távoliét után, amelyből tizennyolc évet szibériai büntetőtábo-
rokban, száműzetésben szenvedett végig), nem sokan emlékezhettek ifjú-
kori munkásságára, harcos avantgarde költészetére. Néhány évvel később, 
miután közreadja a lágerek világáról szóló megdöbbentő elbeszéléseit, 
mint kiforrott prózaírót üdvözli őt a kritika; sőt a hatvanas évek közepén 
már otthon is, külföldön is a „magyar Szolzsenyicinként” emlegetik. A 
két író művei között fennálló – sokak szerint szembeszökő – hasonlatos-
ság ugyanakkor megtévesztő is. Szolzsenyicin sosem volt kommunista; az 
ő művei nem egy kommunista lelki válságát tükrözik. Továbbá az orosz 
író példaképei kétségtelenül a tizenkilencedik századi klasszikus realisták 
(elsősorban Szolzsenyicin konvencionális elbeszélő–művészetére, stílusá-
ra gondolt Vlagyimir Nabokov, amikor „középszerű írónak” nevezte). 
Lengyel, akár Aragon vagy Brecht, az irodalmi és művészeti avantgarde-
ot mindig közel érezte a radikális politikai mozgalmakhoz. 

Éppolyan helytelen lenne azonban Lengyel Józsefet egy kalap alá ven-
ni Arthur Koestlerrel, Ignazio Silone-val és a többi meghasonlott kom-
munista íróval. Lengyelt hatvan év erkölcsi–érzelmi vonzódása tartja 
vissza a teljes kiábrándulástól. Megsemmisítő kérdéseket tesz fel; 
vádlóbbat, kompromittálóbbat kommunista – vagy akár anti–kommunista 
– aligha kérdezhet, de mégsem szakít végleg a mozgalommal. Lengyel 
bizonyára egyetértene Lukács Györggyel, aki azt írta (éppen Szolzsenyi-
cin műveit elemezve), hogy a „szocialista realizmus középponti problé-
mája jelenleg a Sztálin–korszak kritikai feldolgozása”. Lassú Endre, a 
Szembesítés hőse, ragaszkodik ehhez. „Én csak akkor lehetek kommunis-
ta”, mondja, „ha nyíltan beismerik, az egész világ előtt, hogy azok, akik 
ezt csinálták velünk, nem voltak kommunisták.” Lassú Endre és Lengyel 
József között sok a rokon vonás, ő is, akárcsak az író, régi mozgalmi em-

                                                           
219 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 3-4. számában. 
220 Ritkán fordul elő, hogy magyar anyanyelvű kritikus magyar író művét fordítás alapján 

ismertesse. De minthogy Lengyel József Szembesítés c. regénye Magyarországon 
nem került könyvárusi forgalomba, a magyar kiadást nem tudtam beszerezni. A fel-
használt idézeteket is kénytelen voltam magyarra visszafordítani. 
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ber, akit Moszkvában, a harmincas évek „tisztogatásai” során letartóztat-
nak, és csak 1948-ban, majd tíz évi szibériai fogság után helyeznek sza-
badlábra, bár Moszkva akkor is tiltott terület marad számára, ö mégis be-
merészkedik a fővárosba – itt kezdődik a regény –, hogy felkeresse régi 
barátját, Banicza Istvánt, aki akkor a magyar követség első titkára. A ket-
tőjük találkozásáról – egy kiábrándult, meggyötört politikai fogoly és egy 
magabiztos funkcionárius szembesítéséről – szól Lengyel regénye. S noha 
nem két egyenrangú elvtárs találkozása ez, beszélgetésük mégis érdekfe-
szítően bonyolult, sosem egyoldalú. Nyilvánvalóvá válik, hogy az ír itt 
voltaképpen önmagával is vitázik; a két barát az ő ideológiai és erkölcsi 
konfliktusainak is a megtestesítője. Lassút olykor valóban reménytelenül 
cinikus, megkeseredett embernek tünteti fel, Baniczát pedig – önelégült-
sége ellenére – józan diplomataként, ő német koncentrációs táborban 
sínylődött a háború alatt, és ezért nem ért egyet Lassúval, aki azonosítaná 
a kétféle barbarizmust. A rendszerben van a különbség, hajtogatja 
Banicza, de barátja kitart álláspontja mellett: „A ti lágeretek kapuja felett 
gótbetűs felirat állt – Arbeit macht frei. Minálunk körülbelül ugyanez volt 
kiírva, cirill betűkkel.” Sőt Lassú arról is meg van győződve, hogy a sztá-
lini terror áldozataira a hitlerinél még borzalmasabb sors várt: „Téged az 
ellenség kínzott meg”, mondja Baniczának. „Engem a mieink.” 

Lassú keserűségét betetőzi a gyávasága miatt érzett bűntudat. Azzal, 
hogy beismerte vallatói előtt, hogy igenis kém volt, felforgató, úgy érzi, a 
könnyebbik kiutat választotta. Ugyanakkor Banicza önbizalmát, biztos 
fellépését is kikezdte már a lappangó tudat, hogy otthon, az új rendszer-
ben furcsa szelektálás folyik: a régi, kipróbált kommunisták (például ő) 
jól hangzó, de voltaképpen jelentéktelen kinevezéseket kapnak, míg a 
kulcspozíciókat a „megbízhatóbb” pártemberek töltik be. Lassú és 
Banicza egymás kételyeit erősítik meg, illúzióikat rombolják szét. Jól 
tudják, hogy addig úgy sem lesz nyugtuk, míg önigazolásukat a másik is 
kétségbevonhatatlannak találja – így válnak, felváltva, egymás „belső 
hangjává”, alter-egojavá. De minthogy nyilvánvaló, hogy sosem fognak 
végleg megnyugodni, vitájuk eldöntetlen marad. Lengyel regényéből ele-
jétől végig kiérződik a bizonytalanság – annak ellenére, hogy az utólagos 
éleslátás nem egyszer leleplezi regénye szereplőit, kicsúfolja jól megfon-
tolt szavaikat. (Banicza például váltig állítja – 1948-ban -, hogy „nálunk 
otthon ilyesmi nem fordulhat elő...”) És mégis rokonszenvezünk velük – 
Baniczával éppúgy, mint Lassúval, mert rájövünk, hogy ragaszkodniok 
kell tévhitnek bizonyuló hitükhöz: csak így tudják megőrizni, egy különö-
sen kegyetlen történelmi pillanatban, emberi méltóságukat. 
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A Szembesítés korántsem hibátlan mű. Lengyel igyekszik kiszélesíteni 
regénye nézőpontját, s ezért az első személyben beszélő narrátor fejeze-
tenként változik (először Lassú az elbeszélő, aztán Banicza, majd Banicza 
felesége stb.); a megoldás érdekes (legutóbb Gore Vidal hírhedt regényé-
ben, a Myra Breckinridgeben találkoztunk ehhez hasonlóval), de sokszor 
túlságosan mesterkélt. Sajnos, a regény belső monológjai sem mindig 
meggyőzőek. Hömpölygő, mindent magával ragadó Joyce-i tudatfolyam 
helyett be kell érnünk ügyesen beütemezett képzettársításokkal, amelyek 
minduntalan a „helyes” felismerésekhez vezetnek. Tulajdonképpen a re-
gény csakis a szócsaták közben kel életre, – de akkor igazán izgalmas. 
Lengyelnek ezekben a fejezetekben a párbeszéd mögött meghúzódó lélek-
tani mozzanatokra is kiterjed a figyelme. Mint más emlékezetes irodalmi 
szembesítések olvasásakor – Anouilh modem antik hőseinek: Antigoné-
nak és Kreonnak a konfrontációja jut eszünkbe, vagy Settembrini és 
Naphta vitája Thomas Mann regényében – itt is úgy érezzük, hogy az 
érvek súlya (a szofista érveké éppúgy, mint a józan, ésszerű argumentu-
moké) meggyengíti intuitív erkölcsi vonzalmainkat. Sokszor együttérzünk 
a céltudatos Baniczával, és igazat adunk neki, amiért elveti barátja fáradt 
fatalizmusát. De ugyanakkor tudjuk azt is, hogy végső fokon mégiscsak 
Lassút kell tisztelnünk. Nem azért, mert bebizonyosodik, hogy tényleg 
nagy ember („Tévedsz, ha azt hiszed, hogy a szenvedés nemesít”, mondja 
szomorúan barátjának), hanem csupán azért, mert a sokévi megpróbálta-
tás és sanyargatás sem oltja ki teljesen élniakarását. A regény végén ezt 
mondja szeretőjének, egy jóravaló, türelmes orosz asszonynak: „A mai 
nap ... még a miénk. És talán a holnapi nap.. 

Tiltott könyvek valahogy mindig izgalmasabban hatnak annak az or-
szágnak a határain belül, amely betiltja őket, mint külföldön. Magyaror-
szágon, ahol az írók legtöbbje tudja, mit engedhet meg magának, Lengyel 
regényét rendkívül merésznek tartják. De idegen közegben csökken a 
sokk–hatás. Lengyel kíméletlen pontossággal tárja elénk a totalitárius tár-
sadalmak kórképét, és ez a minden kertelés, szépítgetés nélküli elemzés 
(és leleplezés) Magyarországon döbbenetét keltett. A külföldi olvasó előtt 
azonban nem újdonság e témának irodalmi feldolgozása; ő az otthoniak-
nál valószínűleg jobban ismeri nemcsak Szolzsenyicin munkáit, hanem 
Huxleyét, Orwellét, Koestlerét, Hannah Arendtét is. 

Lengyel József regénye mindennek ellenére figyelemre méltó alkotás, 
ha másért nem, mert rámutat, milyen nehéz az olyan ember sorsa, akinek 
politikai meggyőződése humanista szellemiséggel párosul. A New York 
Times kritikusa – egyébként nem túlságosan kedvező bírálatában – „hoz-
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záértéssel” megírt könyvnek nevezte a Szembesítést. Egy olyan korban, 
amely bővelkedik kétes–értékű irodalmi szenzációkban, nagyobb dicséret 
ez, mint gondolnánk. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Csodagyermek-e a költő?221 
Bari Károly: Elfelejtett tüzek, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1973,43 lap 
 
Bari Károly szinte kamaszfővel lépett verseivel a falusi szegénysorról a 
kortársi magyar költészetbe: 1952-ben született Bükkaranyoson, első ver-
seit a Napjaink és az Alföld közölte, s 17 éves volt, amikor első, országos 
feltűnést kiváltó kötete, a Holtak arca fölé a Szépirodalmi Könyvkiadó 
gondozásában megjelent. A fiatal költő azóta elvégezte középiskoláit, a 
miskolci Kossuth–Gimnáziumban érettségizett, s jelenleg a Színművésze-
ti Főiskola hallgatója rendező–szakon. Első kötete óta írt versei főként az 
Élet és Irodalom-ban, a Magyar Nemzetben és a Népszabadságban láttak 
napvilágot. Második kötete, az Elfelejtett tüzek, 1970 óta írt új verseit 
tartalmazza, – olvashatjuk a kiadó kötet elé írt ajánlásában. 

A fentiekhez mindjárt hozzátehetjük, hogy az országos feltűnés a hatá-
rokon túl is érezhető volt, de nem annyira igazi érdeklődésből, hanem 
sznob kíváncsiságból táplálkozott, amely nem a rendkívüli teljesítmény 
megbecsülésére, inkább a rendellenes egzotikumának kiszimatolására 
hajlamos. Ehhez igazodóan a vita nem is Bari Károly akkori verseiről, 
hanem Bari Károlyról és csodagyermeki mivoltáról folyt, megtűzdelve 
mindezt a származási romantika fitogtatásával, szegénységgel, cigány-
sorssal, ami ugyan a versek elemzésének és értelmezésének része lehet, 
de versek nélkül inkább a pletykarovat közleményei közé tartozik. 
Ugyanakkor maguk a versek kétségtelen tehetségről tanúskodtak, sejttet-
ték a költői kibontakozás lehetőségét, ám semmi esetre sem mutathatták a 
kész költőt, akit a kortársi líra legjobbjai közé lehetne előre- és hátramuta-
tó örökös érvénnyel sorolni. A sznob kíváncsiság azonban ezzel az iro-
dalmi mérlegeléssel – ha lett volna is ilyen – nem sokat törődött, örült a 
megtalált jelzőnek: Bari Károly csodagyerek, s azt hitte, ezzel jó szolgála-
tot tett az elsőkötetes szerzőnek. Hogy nem ez következett be, csöppet 
sem meglepő. Nem meglepő nemcsak azért, mert az elhamarkodott siker 
mindig visszavető jellegű, hanem főként azért sem, mert a csodagyermeki 
státusz és a költői státusz, szerintem, nem rímelnek össze. A csodagyer-
meket az jellemzi, hogy felnőtti készségekkel és képességekkel rendelke-
zik, a költőt inkább az, hogy felnőtt állapotában is megőrzi magában a 
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gyermeki készségeket és képességéket. Bizonyára árnyaltabban is ki le-
hetne fejezni ezeket az összefüggéseket, de a hangsúlyt most nem erre, 
hanem Bari Károly új verseire, az Elfelejtett tüzek-re szeretném helyezni. 

A vékonyka kötet – összesen 22 verset foglal magába – (s ezek közt 
két négysoros is akad) arról tanúskodik, hogy Bari Károlyt meghökkentet-
te e kívülről rátukmált felelősség, s vállalva az ezzel járó rostáló szigor 
következetességét, s magával is elhitetve, „a kevesebb már eleve több” 
kétélű jelmondatát, áradó lényét kevésszámú verssorhoz kötötte. Ugyan-
akkor belső versépítkezésében már nem járt el hasonló szigorral, s így 
továbbra is ott hömpölyögnek, nyüzsögnek, tündéri, romantikus és he-
lyenként banális jelzőzsúfolásai, valamint az az eposzi invokációkra jel-
lemző pátosz, amely a mesékbe indulásra biztat, de kifullad, mielőtt még 
a mesékre rátalálna. A jelzőkbe való belegyönyörködése olyan méretű, 
hogy még egyik legpuritánabban ható (a puritánságot itt a versmondat 
korszerű egyszerűségére értem), a Kórházi látogatás címűben is a képza-
var csapdájába ejti: 

Halálom dobog az ingem alatt? — 
Homlokomon nem hamvad a láng. 
Sír az anyám, keze ingemen reszket,  
tűzzé bénult csontágat simogat. 

 
A tűzzé bénultság jelzője egy csontággal kapcsolatban, de bármilyen 

más vonatkozásban is nehezen követhető. A tűz inkább a mozgás, a lobo-
gás, az élet jelképe, s ha mindjárt a halálba emésztődés jelképéhez kötőd-
ne, akkor is egyértelműen az ellobbanás és nem a belebénul ás vízióját 
idézi. Kötetnyitó négysorosában, a Vers címűben, ahol a vers pátosza nem 
jelzőre, de állítmányra épül, s a magyar szövegbe belesimuló cigány sza-
vak növelik a költemény mitikus és emocionális erejét, már sokkal meg-
győzőbben kitapinthatok Bari eddig elért eredményei, s előre mutató lehe-
tőségei. 

Kiszolgáltatva hitemnek  
haláltalan szavakkal szólok,  
ande muro jilo káli jag phabol,  
kimondom nektek az éjszakát. 

 
És kétségtelenül más verseiben, még olyanokban is, ahol az előbb em-

lített jelzőzsúfolásokról nem tud lemondani, például a Cigánysoron–ban 
amolyan hangulatteremtő erő mindig jelen van, függetlenül most annak a 
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kérdésnek a megvitatásától, hogy kifejezés- és közelítésmódja mennyire 
felel meg a korszerű líra követelményeinek. 

 
Vályogcsomók közt rejtező  
tűztől visszaretten a nyugalom:  
világgá ment a rózsafából faragott  
hegedű, halálfekete hajú asszonyok  
hasították meg érte arcukat,  
hűtlen éjszakáikért levágott  
mellükkel csillagot égettek  
az ég homlokára, éjfélórában  
sárkányok toporzékoltak  
az énektől piros vidéken,  
szél fodrozta a fellegek patyolat–ingeit, zúgtak  
villámló szárnyakkal a varjak,  
elbitangolt lovak hátán kesergett a hold,  
rózsafából faragott hegedű, elmúlással  
hátbaszúrt énekeiddel hová mentél  
putrik ablakaiban visszatérésed virrasztják  
a gyertyák, nyurga szelek korbácsolják  
emlékre a fákat: nem lehet elfelejteni,  
aki dalba fullasztotta szívét! 

 
Ebben a versben, mint már említettük, a hangulatteremtő erő egysége 

elfelejteti a szokványos jelzők használatát, de már a Szégyenítsék a halá-
lig című vers megfeneklik a tűzpiros hajnalok szíve, a villámok korbá-
csolta álmok, a csillagos öklökkel ronthatatlan ifjúság és a vércirádás tük-
rök elé állított május érzelmességeinek zátonyán. 

Kétségtelenül az Elfelejtett tüzek szerzőjének a tehetsége kötelez első-
sorban arra, hogy fenntartásaimról is szóljak, mert annak, aki: „sugarak 
sortüzére szögezett szívvel léleknek hazát foglalni indul” nem elég csupán 
jószerencsét kívánni. Nem hallgatható el az sem, hogy a második verses-
kötet egyelőre még csak a mesékbe indulás invokációja. A mesére találás 
– úgy, ahogy azt egy másik bojtár (nem Bari nagyapja, akit ugyancsak 
megtaposott a bika), Sinka István, a Mumm mezején tette, még a jövő 
feladata. Lehetséges, hogy egy posztumusz kötettel szembesíteni az ifjú 
szerzőt, nem szerencsés összehasonlítás. Úgy gondolom azonban, hogy az 
ifjúságot mindig a nagyobb reménység erejével kell biztatni, a kis remé-
nyek az öregek vigasztalói. 
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KIBÉDI VARGA ÁRON 
Régi versek222 

Dékány Károly: Régi Versek, Amstelveen, 1973 
 
Dékány Károly 1920-ban született. Ahhoz a nemzedékhez tartozik tehát, 
amellyel Európában, és kiváltképpen annak keleti részén, különösen mos-
tohán bánt a sors. Húsz éves ez a nemzedék, amikor a háború, harminc, 
amikor a sztálinizmus vet véget brutálisan az ifjúság idealistán forradalmi 
álmodozásainak. Dékány Károly ekkor már Nyugaton van: a gyerekkor 
szegényparaszti nyomorát, a háború borzalmait a párizsi menekült élet 
nyomora követi. A determinálónak tűnő sors ellen azonban felveszi a har-
cot: óriási áldozatok árán tanul, képezi magát, készül a jövőre. És mintha 
igaza lenne: 1956-ban pár hónapig, új reményekkel telve Magyarországon 
van, de másodszor is menekülnie kell. Hollandiában telepedik le. 

Ezek után nem kell csodálkozni azon, hogy önéletrajzi ihletésű versei-
nek alapképlete a nyomorélmény. Azé a nyomoré, mely megkeseríti a 
legszebb emlékeket: sok apró tablóban, jelenetben eleveníti fel a költő a 
proletár, a paraszt, a menekült tragikus élménysorozatát. Erre a negatív 
képletre azután új negatívum rakodik: az emigráns sors reménytelensége. 
A nyomorélmény a huszadik században gyakran forradalmi attitűdhöz 
vezet: Dékány „urak és papok” ellen küzdő forradalmisága azonban meg-
törik, megbénul, hiszen az emigrációban a közéleti szerep értelmetlenné 
válik. „Közöttünk nincs már forradalmár, a fogház csak menedékhely”, 
írja a Vegetálók dalában: „az sem erény, hogy éhezünk”. A költő nincs 
helyén: a forradalmiság melankolikus emlékké fakul. 

Dékány Károly versei már klasszikusnak nevezhető ismert magyar köl-
tői hagyományok jegyében születtek: a kötet lapjain a szerelem, a vallás 
és Párizs gyakran Baudelairet és Adyt idézik fel, a magyar paraszti sors 
leírása pedig részben a Faludy féle Villonból vagy a népi irodalom költői-
ből táplálkozik. Ilymódon a „régi versek” végül is kettős tragikumot pél-
dáznak, hiszen a közéletiségre vágyó, de emigrációba kényszerülő költő 
nemcsak a helyet, hanem az időpontot is „eltévesztette”: verseinek egy-
részt otthon, másrészt a népi irodalom hulláma idején juthatott volna sze-
rep. Azóta már legalább két költői forradalom, ízlésváltás történt a ma-
gyar lírában: Juhász Ferenc, Nagy László nemzedéke nyomába már újabb 
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nemzedék lép, melyet Tandori Dezső, Tolnai Ottó és mások neve fémje-
lez. Ebben a kontextusban Dékány versei valóban régi versek. 

Meg kell azonban mondani, hogy maga a szerző is tudatában van an-
nak, hogy versei bizonyos fokig „elkéstek”. Erre utal a cím, erről tanús-
kodik az előszó, melyben Dékány Károly beszámol arról, hogy versei egy 
részét, éppen a modernebbeket, 1955-ben elégette, más része pedig elkal-
lódott; most a negyvenes–ötvenes években írt versei közül teszi közzé azt, 
ami megmaradt. Régi versek, elkésett kiadás –, de megrázó emberi do-
kumentum egy szegényparaszti forradalmárból emigránssá vált emberről, 
kit továbbra is hajt a szólás, a közlés vágya: „mert újra nézni, látni, szólni, 
/ önmagának s a mindenségnek, / fenséges vágy és égi béke / annak, ki 
lakatokkal nyelvén / öngondján és másén elmerengvén, / visszhangot soha 
sem remélhet.” 
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KOVÁCS IMRE 
Dulles szélmalomharca223 

Townsend Hoopes: The Devil and John Foster Dulles, Little, Brown and 
Company, Boston–Toronto 1973,562 lap 
 
Egyetlen amerikai külügyminiszter sem ébresztett annyi reményt a szov-
jet megszállás és kommunista uralom alá került kelet–európai népekben, 
mint John Foster Dulles, aki meghirdette a felszabadítás és a vasfüggöny 
fölgöngyölítése politikáját. Egyetlen amerikai külügyminisztert sem ért 
akkora csalódás, mint őt, amikor halálos ágyán tudomásul kellett vennie a 
realitásokat és a kelet–európai népek reményét magával vitte a sírba. 

Dulles életét és gondolkodását, az Eisenhower-i éra külpolitikáját kellő 
távlatba állítja egy most megjelent vaskos kötet a rangos Little, Brown 
and Company kiadásában. A szerző, Townsend Hoopes, igen járatos a 
nemzetközi kérdésekben, vezető beosztásban többször szolgált Washing-
tonban, a Woodrow Wilson Center for Scholars tagja. Kitűnően megírt és 
bőségesen adatolt munka mindjárt a címében kifejezésre juttatja Dulles 
megszállottságát és hajthatatlanságát, The Devil and John Foster Dulles 
(Az ördög és Dulles), ami ennek a kétségtelenül nagyon tehetséges és 
imponáló embernek a tragédiáját okozta. 

Dulles pályáját és egész jellemét szerencsétlen családi körülményei 
erősen befolyásolták. Apja presbiteriánus lelkész volt, egy jónevű teoló-
giai főiskolán filozófiát tanított és liberálisabb nézeteiért a „modernisták” 
közé sorolták. A családban egymást követték a különböző bajok és sze-
rencsétlenségek. 

John Foster Dulles előkelő ügyvédi irodában dolgozott a Wall Stree-
ten, időnként belekóstolt a diplomáciába és a közéletbe is. Az első világ-
háború végén Wilson elnök magával vitte Párizsba. A békekonferencián a 
keleteurópai határokkal bajlódó bizottság tagjaként cinikusan szabadko-
zott, hogy nem vállalja a felelősséget Csehszlovákia határaiért, mert 
olyan, mint a térképen elterpeszkedő banán. A második világháború után, 
1949 őszén fellépett szenátornak New York államban, de vesztett a sokkal 
népszerűbb Lehmann szenátorral szemben. Azután Truman kérésére ki-
dolgozta a japán békeszerződés tervezetét, ami az elnöknek annyira tet-
szett, hogy elolvasása után felkiáltott: jewel – ékszer! Dulles azzal érvelt, 
hogy a levert, megalázott Japánt szigorú békeszerződéssel oktalanul csak 
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tovább kínoznák és teljesen elidegenítenék. Megértéssel fel kell emelni és 
szövetségessé kell tenni. 

Eisenhower elnök némi húzódozással nevezte ki külügyminiszternek, 
1953 januárjában, mert valahogy tartott Dulles konzervativizmusától. A 
Secretary of State, ahogy hivatalosan nevezik, az első számú kormánytag, 
külügyeken kívül belügyek is tartoznak hatáskörébe, mint pl. az Egyesült 
Államok törvényeinek kihirdetése és nyilvántartása; fontosabb okmá-
nyokra az állam pecsétjének ráütése, a szükséges alkotmánymódosítások 
procedurális ellenőrzése. Dulles predesztináltnak érezte magát e magas 
tisztségre, nagyapja követ volt Szentpétervárott a cárok udvarában, majd 
külügyminiszter lett, akárcsak egyik nagybátyja. 

Újdonsült külügyminiszterként hosszadalmas, de alapos ismeretekről 
tanúskodó, szigorúan logikus fejtegetéseivel vagy filozófiai–ideológiai 
monológjaival untatta Eisenhower elnököt, akit csak a tények érdekeltek, 
minden morális körítés nélkül. Dulles igazánjában nem is külügyminiszter 
akart lenni, titokban arra vágyódott, hogy a State Department politikai 
osztályát vezethesse, mert elhivatottságot érzett Amerika külpolitikájának 
újraértékelésére és újrafogalmazására. Tétele leegyszerűsítve az volt, 
hogy ellenőrizni és megfékezni kell a forradalmi változásokat előidézhető 
nemzetközi erőket; s nehogy megismétlődhessék Hitler félreértése Nyugat 
magatartását és eltökéltségét illetően, félreérthetetlenül és határozottan ki 
kell nyilatkozni, hogy Amerika miként reagál, mit fog csinálni a veszé-
lyes nemzetközi helyzetekben. Tetszetős tételét nagyvonalú antikommu-
nista koncepcióvá és stratégiává nem tudta kifejleszteni; taktikus maradt 
mindvégig: módszereivel és rögtönzéseivel, váratlan visszakozásaival, 
főleg pedig makacsságával sorra ijesztgette, nem egyszer elriasztotta 
Amerika jó barátait, követőit, természetes szövetségeseit. 

Külügyminiszteri öröksége egy megosztott világ volt, két tábor, Nyu-
gat és Kelet ellenséges szembenállása szabta meg a nemzetközi politika 
feltételeit, miután kölcsönös egyetértéssel vagy elnézéssel kialakultak a 
befolyási övezetek. Truman elnök és tanácsadói nagystílű koncepciózus 
külpolitikával, nemzetközi egyezményekkel, két- és több oldali szerződé-
sekkel, nagyszabású segélyprogramokkal (Marshall–terv, NATO) megte-
remtették a szabad világ egységét és védelmét. A kommunizmus terjesz-
kedését megállították, a Szovjetuniót, majd Kínát szofisztikusan nyuga-
lomba akarták ringatni (containment). Dullesnak sok tennivalója nem 
akadt, de a kommunista veszély hangsúlyozásával legalitást teremtett ere-
deti és dinamikus külpolitikájának. 
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Sztálin halálakor Dulles másfél hónapja külügyminiszter, de a Szovjet-
uniót elfogó gyengeséget, általános bizonytalanságot nem tudta kihasz-
nálni. Az utódlás és vezetés rendezetlensége, az utódjelöltek beijedtsége 
és vetélkedése jó alkalmat nyújtott egy okos, diplomatikus, pozitív meg-
közelítésre, a nemzetközi helyzet reális felmérésére, az erők gyors átcso-
portosítására. Dulles képtelen volt megragadni a kínálkozó lehetőséget, 
politikai jelentőségét egyszerűen nem értette. Kötötte a republikánus párt 
hangzatos választási programja, mely élesen antikommunista tenorral a 
többi között a jaltai szerződés nullifikálását sürgette; másrészt a reformá-
ció–ellenreformáció korára jellemző megszállottságával nem akarta fel-
adni a külügyminiszteri karrierje kezdetén meghirdetett 
kereszteshadjáratát. 

Valószínűleg ő volt az Eisenhower–kormányzat egyetlen tagja, aki ol-
vasta Sztálin A leninizmus problémái című munkáját, melynek egy példá-
nya az íróasztalán, a másik az éjjeliszekrényén feküdt, alaposan széljegy-
zetelve, az érvként használható mondatok aláhúzogatva, hogy ne kelljen 
sokat keresgélnie. Második bibliájaként forgatta, a moszkvai szólamokat 
Lenin és Sztálin alapos ismeretében fogadta; tudta, a koegzisztencia trükk 
és taktika nekik, időt akarnak nyerni. 

Holott éppen a Szovjetunió átmeneti gyengeségét lehetett volna ki-
használni, hogy a kelet–európai népek önrendelkezési jogukkal élhesse-
nek! Dulles pedáns, jogászi agya a jaltai egyezményben felismerte a lé-
nyeget, a szövegezés nem kifogásolható, nem kell visszautasítani, hiszen 
szabad választásokat ígért Kelet–Európában. A baj az, hogy a Szovjetunió 
nem tartotta be, most itt az alkalom, Hogy rászorítsák a betartására; Sztá-
lin eltávozásával a Kreml új urai a szovjet impérium szétesésétől tartottak. 

Dulles tétlen maradt. Moralizáló antikommunizmusa hosszú távon ki-
ábrándító negatívumnak bizonyult; gondosan kidolgozott és lelkesen ki-
nyilatkoztatott formulái és doktrínái értelmüket és értéküket vesztették. 
Felszabadítási politikáját még 1953 nyarán a kelet-német események tet-
ték próbára; Amerika segítséget nem nyújthatott, amikor az orosz tankok 
legázolták a puszta kézzel harcoló felkelőket. A legtöbbet emlegetett és 
leginkább kifogásolt tétele, a massive retaliation (erőteljes megtorlás) az 
56-os magyar forradalom leverésével ment füstbe. 

Dulles megnyerőén kifejtette, hogy a Szovjetunióval vagy Kínával az 
amerikaiak ne ott vegyék fel a küzdelmet, ahol éppen támadnak vagy ak-
cióznak. Ne hagyják magukat lokális összecsapásba belekeverni; nehéz 
terepen, dzsungelekben, a sivatagban ne harcoljanak. Amerika maga vá-
lassza meg a megtorlás helyét és módját, érzékeny pontokra koncentrál-
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jon, szovjet és kínai célpontokra irányítsa nukleáris fegyvereit. Arra nem 
gondolt, hogy a világot végzetes katasztrófába sodorja, az emberiséget 
pusztulásba vigye: célzatos határozott katonai fenyegetéssel, erőteljes 
megtorlás kilátásba helyezésével akarta a Szovjetuniót észheztéríteni. 
Elment volna a szakadék széléig (innét a brinkmanship – a szakadékpoli-
tika), hogy a szovjet vezetőket visszakozásra kényszerítse. Minden felté-
telezések és elképzelések mögött ott volt a nukleáris eszkaláció kérdése: 
mi lesz, ha Moszkva (vagy Peking) mégsem paríroz. 

A kelet–európai fejleményeket 1956 őszén Dulles nagy érdeklődéssel 
követte, a magyar forradalom kitörésével felszabadítási és felgöngyölítési 
elméletét meg éppenséggel beigazolódottnak vélte. A kérdést tisztára er-
kölcsi vonatkozásban nézte, íme, a zsarnokság tehetetlen az ember sza-
badságvágyával szemben, Isten nem hagyja cserben teremtményeit. Val-
lotta, hogy a kommunizmus a végső rossz, az ördög találmánya, szembe-
szállni vele a legnagyobb bátorság; így lett maga is az ördög nagy ellenfe-
le. Katonai segélynyújtásra nem gondolt, ellenkezőleg, az ilyen feltétele-
zéseket október 30-i beszédében lelohasztotta: Amerika nem tekinti a 
kelet–európai népeket esetleges potenciális szövetségeseknek. Utasította 
az amerikai fődelegátust az Egyesült Nemzeteknél, hogy ezt a kijelentését 
ismételje meg; hasonlóképpen járt el az amerikai nagykövet Moszkvában, 
amit az akkori szovjet vezető, Hruscsov úgy értelmezett, hogy szabad 
kezet kapott a magyar forradalom leverésére... 

Izraelnek, Angliának és Franciaországnak jól jött az 56-os forradalom, 
mert a Szovjetuniót lekötötte és Egyiptomot nyugodtan megtámadhatták a 
Szuezi–csatorna birtokbavételére. Dulles a rossz oldalon találta magát, az 
oroszokkal együtt ellenezte a hadműveleteket, ami kritikusai és életrajz-
írója, Townsend Hoopes szerint nagy és végzetes hiba volt, kihatását még 
ma is érzi a világ. Ha Amerika pozitive állást foglal, vagy legalábbis sem-
leges marad, más irányt vesznek a fejlemények; ezt Dulles hamarosan 
felismerte és a maga módján kifejezésre juttatta. November 3-án hajnal-
ban rákos végbéllel megoperálták és már lábadozott, amikor Selwin 
Lloyd angol külügyminiszter meglátogatta a kórházban. „Ha már elkezd-
tétek, miért nem csináltátok végig?”, förmedt rá. „Miért nem végeztetek 
Nasszerral?” Az elképpedt angol külügyminiszter visszavágott: „Foster, 
legalább ránk kacsinthattál volna!” Dulles hűvösen megjegyezte: „Azt az 
egyet nem tehettem!” 

A magyar forradalom leverése és a szuezi kudarc után Dullesnak már 
nem volt sem lehetősége, sem ideje doktrínái fitogtatására. Rákbetegsége 
kiújult és 1959. május 24-én meghalt. Eisenhower mintha lidércnyomás-
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tól szabadult volna, azonnal irányt változtatott és igyekezett a Szovjetuni-
óval valamiféle egyetértésre jutni. Hruscsov a berlini kérdés kiélezésével 
ugyan még egyszer kellemetlenkedett, de amikor tudtára adták, hogy a 
NATO katonai akciótól sem riad vissza, a békés együttélésről kezdett 
szónokolni és örömmel utazott Amerikába... 

Az első amerikai elnök, aki hivatalosan a Szovjetunióba látogathatott, 
az Richard Nixon, aki politikai karrierjét antikommunizmusának köszön-
hette és Dulles külpolitikáját alelnökként szívből támogatta. 

Ez a külpolitika a tudós felkészültségű Townsend Hoopes nagyszabású 
munkájával új megvilágításba, egyúttal a történelem mérlegére került és 
bizony, nem kapott jó osztályzatot. 
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SZENTE IMRE 
 „Javítva megőrizni”224 

Sükösd Mihály: Vizsgálati fogság, Szépirodalmi Kiadó, Budapest 1973, 
195 lap 
 
1945 őszén Magyarországon, mint a többi vesztes országban is, szám-
adásra hívták a „háborús bűnösöket”: meg kellett keresni, kik okozták 
milliók pusztulását s az egész emberiség nyomorát. Ez a nemzeti mére-
tekben foganatosított lelkiismeretvizsgálat, sajnos, nem terjedt ki a győz-
tes hatalmakra, ők ugyanis, mint mindig, ezúttal is bűntelenek voltak, sőt: 
bírói emelvényük magasából ők dörögtek rá a háború veszteseire: „Tart-
satok lelkiismeretvizsgálatot, keressétek meg bűnöseiteket s büntessétek 
meg őket!” 

A vesztes országokban ez a feladat a természetes nehézkedés törvényét 
követve azoknak jutott, akik a bukott rendszerben szenvedők, sértettek s 
mellőzöttek voltak. Ilyenek voltak nálunk Magyarországon a zsidók, mint 
faji, nemzetiségi és vallási kisebbség, melynek fizikai elpusztítására tör-
tek a szomszédos nagyhatalom s annak hazai ágensei, továbbá a kommu-
nisták, úgy is mint egy el nem ismert világnézet s úgy is mint egy másik 
nagyhatalom legalábbis potenciális képviselői. Természetesen voltak más 
mellőzést és sérelmeket szenvedett csoportok is, úgyszólván az egész ma-
gyar nép, melyet belevittek egy hiábavaló, igazságtalan s annyi áldozatot 
követelő háborúba a feje felett politikát csináló vezetők, mégis sajátos 
módon abban a bizonyos számonkérésben csak a föntebb említett első két 
csoport kapta a felelősségre vonás és ítélkezés jogát, a magyar nép egésze 
pedig még csak nem is a statiszta passzív szerepébe szorult, hanem képle-
tesen s számos egyedében valóságosan is a vádlottak padjára került. 

A statiszta-szerepet hovatovább a másik nagy sérelmes csoport: a zsi-
dók is kényszerültek vállalni, legalábbis mint faj, népcsoport és vallás, s 
csak a kommunista párton keresztül folyhattak bele aktívan az események 
irányításába. A háborús bűnösök perének s az országszerte elrendelt iga-
zolási eljárásoknak szuverén lefolytatóivá immár kizárólagos jogon léptek 
elő a kommunisták. Ma már senki előtt sem lehet kétséges, hogy e jelen-
ség mögött a tartós főbérletre berendezkedni készülő másik Nagy Szom-
széd tervei húzódnak meg: úgy kellett lefolytatni ezeket a pereket és szá-
monkéréseket, hogy a gennyes gócokkal együtt szép csendesen a gerincet 
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is kioperálják a magyarság testéből, úgy kellett a vádat megfogalmazni a 
valóban vétkesekkel szemben, hogy mások is bűnösnek érezzék magukat 
s óvakodjanak ellenszegüléssel magukra vonni a figyelmet. 

Megdöbbentő hűséggel kelti életre ezt a kort Sükösd Mihály kisregé-
nye: a „Vizsgálati fogság”. Ebben a nem egészen kétszáz oldalas könyv-
ben az olvasó, különösen ha maga is átélte azt a kort, ráismer annak egész 
szövevényességére, igazságaira és hazugságaira, melyeket már akkor sem 
(vagy még nem?) lehetett elválasztani egymástól, de expressis verbis még 
ma sem lehet, legalábbis szépirodalmi ábrázolásban „ott” és most nem 
lehet, nem tanácsos. Az író bátorságának s fölényes mesterségbeli tudásá-
nak, nem utolsósorban politikai fedezettségének tulajdonítható, hogy egy-
általán hozzá mert nyúlni ehhez a több szempontból is „forró” témához, s 
mi több: nyíltan vagy a sorok között olyan sokat tudott elmondani róla s 
oly megfogalmazásban, hogy művét mind az otthoni, mind a külföldi ma-
gyar tanulsággal olvashatja, elfogadhatja gondolkodási – vitatkozási ala-
pul –, ha a levont végkövetkeztetések különbözni fognak is majd egymás-
tól. De ehhez már nem szól hozzá maga az író, aki tudatosan is törekszik 
az állásfoglalás nélküli ábrázolásra, sine ira et studio adja elő az esemé-
nyeket, vázolja fel a kor díszleteit, állítja elénk annak típusait, fedi fel az 
egyesekben s a tömegekben nyíltan vagy titkosan működő félelmet, gyű-
löletet, bosszúvágyat. 

Gyűlölet és bosszúvágy izzik a Zeneakadémia rosszul fűtött nagyter-
mében, tüzel száznyolcvankét szempárból a vádlott felé s talán a falakat is 
szétfeszítené, ha nem támogatná azokat kívülről a tárgyalóteremből 
kintrekedt három–négyszáz hasonlóan elemi erejű gyűlölete és bosszúvá-
gya. Ebben a légkörben folyik az összeomlás előtti utolsó magyar minisz-
terelnök pere (Szapáry Imre alakját az utolsó hét–nyolc év magyar mi-
niszterelnökeiből kombinálta össze az író) – s amiről a könyv nem szól: 
ráveti hatalmas árnyékát erre a teremre a nagyhatalmak, főleg egy nagy-
hatalom benyújtott számlája: nincs kétség afelől, mi lesz az ítélet. Lé-
nyegtelen, bűnös-e a vádlott azokban a már széles megfogalmazásuk és 
általánosításaik miatt is elfogadhatatlan vádpontokban, amelyeket a fejére 
olvasnak – mikor a részletek kivizsgálására kerül a sor, rögtön az kezd 
kiderülni, hogy nem bűnös, hogy legalábbis olyan mentőkörülményeket 
tud felhozni a maga védelmében, hogy nincs az a tárgyilagos bíróság, 
amely őt rendezett körülmények között halálra ítélné – igen: számot kel-
lene adnia sáfárkodásáról, de az egész magyar nép előtt, a nép igazi bíró-
sága előtt, nem pedig ebben az inkább siralomházban mint tárgyalóterem-
ben, ahol már eleve kész az ítélet s a tehetetlen bosszúvágyának minden 
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áron – jó a bűnbak is, jó a félig bűnös, sőt az ártatlan is! – kielégülést ke-
reső közönség ott helyben darabokra tépné vagy kihurcolná s már félhol-
tan az első lámpavasra akasztaná. Az író kitűnő, könyörtelenül őszinte s 
imponálóan bátor ábrázolását adja itt egy justizmordnak. 

A koalíciós pártok képviselőiből összetevődő bírói testületet nem is-
merteti részletesen az író, csak két jogászt emel ki közülük: az elnököt és 
az ügyészt. Az előbbi a vádlott volt évfolyamtársa s mint ilyennek inkább 
a tanúk közt volna a helye, mint a bíróságban: rákényszerítették erre a 
szerepre, szívesen maradt volna továbbra is falusi kertje tulipánjai között, 
ahová a szélsőjobboldal uralomra jutásakor visszavonult, de a „demokra-
tikus” bíróságnak szüksége van tiszta lapú – ám még sem kommunista – 
hivatalnokokra: fürödjenek csak más kezek is a vérben! De nála sokkal 
inkább megérdemli figyelmünket az ügyész. Fiatal kommunista ez, hithű 
és kissé tapasztalatlan, naiv, meglehetősen romlatlan, mondhatnám kong-
reganista lelkületű. (Hagyjuk függőben a kérdést, voltak-e ilyenek, s ha 
voltak, rájuk bízták-e a politikai perek vezetését. Bár hiszen az ítélet úgyis 
készen volt, s akkor miért ne keverjünk bele még egy ártatlant?) Az 
ügyész jellemzése, belső vívódásainak leírása, valamint a vádlottal folyta-
tott sok tekintetben egyenlőtlen párharcának ábrázolása az író legjobb 
teljesítményei közé tartozik, voltaképpen ez teszi ki könyvének gerincét. 
Alig lehetne ellentétesebb múltú, beállítottságú, jellemű két embert talál-
ni, mint ők ketten. Megértés és kiegyezés aligha lehetséges köztük, akkor 
sem lenne lehetséges, ha más körülmények közt találkoztak volna. Sze-
rencsésebb égisz alatt soha semmi dolguk sem lett volna egymással: most 
ebben az arénában, melynek mindketten kényszerű foglyai, elkerülhetet-
lenül össze kell csapniuk. A helyzet csak látszólag egyszerű: igaz, mind a 
ketten tisztában vannak a véggel („de erről nem beszélünk”), a vádlott is 
tudja s meg is adta magát, az ügyészt azonban gyötri a harcnak ez az 
egyenlőtlensége, ő többet akar: erkölcsi győzelmet, a vádlott megsemmi-
sülését önmaga előtt, hogy mint igazságosat fogadja el ítéletét. Nem utol-
sósorban a saját lelki nyugalma követeli ezt: ha a törvény- s külső erők 
meghatározta véres ítéleten nem is változtathat, legalább bűnös legyen az, 
akit megöl. Ezért jár be, többször is, mint az előírás követelné, a vizsgála-
ti fogoly cellájába, teszi fel neki makacs kérdéseit, igyekszik ellenfelét, 
aki azonban sokkal nagyobb róka nála, kelepcébe csalni, megejteni a bűn-
tudat vermében. Kitűnő lélektani megfigyelésre vall, hogyan váltják egy-
mást az ügyész lelkében a szánalom, a szinte rokonszenvig fokozódó 
együttérzés, majd pedig – amikor a vágyott megértés csak nem akar létre-
jönni köztük s az igazságtalan előre–elítéltség óhatatlanul a vádlottat jut-
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tatja erkölcsi fölénybe – hogyan adnak helyet ezek a pozitív emberi ér-
zelmek a megvetésnek, a gyűlöletnek, a bosszúvágynak és a „rendcsinálás 
vágya” mezében feltámadó gyilkos hajlamoknak. Foglya könnyűbb szív-
vel bújik ki ebből az únt életből a kötél hurkán át, mint ügyésze s kény-
szerű gyilkosa abból a kelepcéből, melyet hivatása állított neki: nem sze-
retné az ember kibérelni az ő lelkiismeretét a kivégzés hajnalán, önvigasz-
talása: „Ellépek teste, öröksége mellől, rendet csináltunk. Szétnézhetek 
végre, magunk között vagyunk, együtt kezdjük el, közösen folytatjuk” – 
enyhén szólva sovány s nem kevésbé önáltató, mint azok a vigasztalások, 
amelyeket vádlottja szokott találni magának annak idején, államférfi ko-
rában, Annyi joggal az is elmondhatta volna: „magunk között vagyunk”! 
S mit gondoljunk fogadkozásáról, hogy „soha többé”? – igaz, ő még nem 
tudhatta (de az író a könyv megírása idején már igen!), hogy tizenegy év 
múlva újra hóhér fejezi majd be egy magyar miniszterelnök életét... 

De ezzel még csak egyik rétegébe hatoltunk bele ennek a sokrétegű re-
génynek. A törvényszék nagy színjátékával, az ügyész és a vádlott viada-
lával párhuzamosan egy másik világ nem kevésbé művészi ábrázolását 
adja az író: képeket vonultat fel Szapáry Imre korábbi életéből, attól 
kezdve, hogy valamikor a harmincas évek második felében átvette a kor-
mány vezetését. S ha az előbb tárgyalt réteg ábrázolására az író elégnek 
találta a tárgyalóterem és a cella kopár díszleteit, ebben a részben is sike-
rül takarékos eszközökkel, minimális színpadváltással s szereplőgárdával 
sokoldalúan bemutatnia egy kort, annak történeti szereplőit, jellegzetes 
típusait, gondolkodásmódját, törekvéseit, hangulatát. A főhangsúly termé-
szetesen a vádlott jellemzésén van: így kapcsolódik ez a réteg a regény 
cselekményének fő vonalába. S még egy módon: itt derül ki ugyanis – 
ami a tárgyalóteremben elmondatlan maradt –, hogy itt valami más is 
kritikai vizsgálatnak, ítéletnek vettetik alá, nem csak a vádlott állítólagos 
nagy bűnei a háborúval és a népirtással kapcsolatban. Ez pedig az a bizo-
nyos Erdélytől örökölt immár jellegzetesen magyar politika, a „két po-
gány közt egy hazáért” politikája, az „ahogy lehet” politikája... de adjuk 
át a szót az írónak: „Lapulni, tűz és víz sumákoló egyeztetésére törekedni, 
rejtőzködve fennmaradni...” „Hazudunk, elhallgatunk, becsapásra, kiját-
szásra törekszünk, partnereink feltételezett hiszékenységében bízunk... 
búvóhelyet kaparunk a szükségszerűség vasfalában, akkorát csak, hogy 
elférjen a létében meghosszabbítani akart ország . .Ezt a politikát űzték a 
vádlott elődei, ideáljuk az az államférfi volt, „aki fejét válla közé húzva 
igyekezett nemzetét észrevétlenül meneteltetni a történelem falai tövé-
ben”, ezt a politikát teszi magáévá az utód, akit azonban már rossz sejtel-
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mek gyötörnek: „aggódom, hamiskártyázásunk a történelem bokájánál 
folytatható-e...” – hát nem remekül fogalmaz? Nem istenien parodizálja 
szegényes múltunkat? Ha nem lennénk ott, ahol a béka feneke, milyen jól 
tudnánk derülni rajta! Ha pedig azóta kiderült volna, hogy felesleges volt 
mind ez a ravaszkodás és hamiskártyázás, volt számunkra rendesebb, egy 
gerinces nemzethez illőbb alternatíva is, hogy fellélegeznénk! Milyen 
hálásan fogadnánk az új, végre igazán nagy államférfiak vezetését! De 
hisz itt vannak már, nem az ő programjukat hirdeti-e a vereségében is 
diadalmas kongreganista ügyész: „más országot teremtünk, ne legyen 
örökös inga, hiába pásztázó, kényszerűen állandó pályáján, ne legyen 
komp, két kibékíthetetlenül távoli part között...” – No, inga és komp je-
lenleg biztosan nem vagyunk. Ennyire lennénk! 

De a szatíra – akarva vagy akaratlan? – néha kétélű fegyvernek bizo-
nyul, s a ma is érvényes igazság kifejezése lesz: ” .. . kicsiny hazánkat, 
kevéske népünket, kötött hatalmunkat mindig egy hatalmas szomszéd, 
nem kívánt barát, bekebelezést sejtető, lehetséges ellenség oldalán kellett 
érvényesnek bizonyítanunk... sovány pecsenyénket úgy kellett fogyaszt-
hatóvá készíteni, hogy sikertelenül átejteni igyekeztünk a határunknál 
magasló, kényszerű, nem kívánt védelmünket biztosító, elveinkkel tisztelt 
és szeretett, gyakorlatilag fintorogva szemlélt hatalmas szövetségest ...” – 
Ha szégyen ez, nem a mi szégyenünk. S ha ezt mérte rá a végzet egy kis 
népre, akkor ezt kell vállalnia. (A finnek is vállalják, minden szégyenke-
zés nélkül!) S keresnie kell a megértést, a közös cselekvés lehetőségeit a 
sorstárs nemzetekkel, a kis szomszédokkal; ha valakit, akkor ezeket nem 
szabad átejteni igyekezni azzal, hogy felül akarjuk múlni őket a Nagy 
Szomszéd szolgálatában. 

De ideje szólnunk e regényről mint műalkotásról is. Mint korábbi ta-
nulmányaiból is megérthettük, Sükösd Mihály tudatosan törekszik a ma-
gyar széppróza megújítására és felzárkóztatására a világirodalom korszerű 
irányaihoz, eredményeihez. Ez a regény, még nagyobb mértékben, mint 
korábbiak, az elméleti kutatásokat kiegészítő gyakorlati kísérletnek, a 
megvalósíthatóság próbájának s egyben bizonyítékának is tekintendő. A 
realista regény válsága világviszonylatban is közhely számba menő jelen-
ség, megmentésére s megújítására már eddig is számos kísérlet történt s 
fog is még történni. Sükösd Mihály imponáló olvasottsága a példák és 
tanulságok gyümölcsöző felhasználását, tehetsége pedig azoknak gyarapí-
tását teszi lehetővé. Nehéz lenne, de felesleges is itt felsorolni, mi ebben a 
műben a „déja vu” s mi hat az újság ingerével. Ami egyedül fontos és 
lényeges: a mű egysége, egydarabban kiöntöttsége megvalósult, s az olva-
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sót az igazán nem zavarja, ha a franciákat vagy a modem lengyeleket idé-
ző reminiszcenciák támadnak benne olvasás közben, sőt: érdekes élmény 
egy Móricz-i társadalom szatirikus-realista ábrázolásából kihallani a mo-
dern regény felhangjait, hogy aztán a korunk rémlátomásait (például a 
marhavagonokba gyömöszölt embersalátát) festő részekben teljes hang-
erővel zengjen az „új zene” kakofóniája. Számos modem kísérlettel ellen-
tétben azonban Sükösd mindvégig közérthető és meglehetősen könnyen 
követhető még az új regényben gyakorlatlan olvasó számára is. (Konrád 
György: A látogató-ja például sokkal nehezebb feladat elé állíthatja a mai 
olvasókat.) Megkönnyíti a regény olvasását az a változatosság is, amit az 
előadás módjában alkalmaz az író: a harmadik személyű elbeszélés válta-
kozik egyrészt a párbeszédek ritkásabb ligeteivel, másrészt a belső mono-
lógok (hol az ügyészé, hol a vádlotté) sűrű bozótjaival. A körmondatos 
szövevényeket azonban általában ezekben is kerüli, a tagolás szokatlansá-
ga ellenére is világos marad, még ha egész párbeszédek épülnek is bele, 
kisbetűvel kezdve s csak vesszővel elválasztva egy–egy féloldalas mon-
datba. 

Külön tanulmányt lehetne írni az író nyelvéről, erről a tudatos gonddal 
megszerkesztett s a célnak megfelelően módosított, sokszor váltogatott, 
hol plasztikus, hol felületes, hol bőbeszédű, hol meglepően tömör nyelv-
ről, mely különösen jelzős szerkezeteinek gazdagságával és igehalmazai-
val vonja magara a figyelmet. Nyelvét, legfontosabb munkaeszközét egy 
életen át fejleszti minden író, így hát semmi újat sem mondunk azzal, 
hogy e regény nyelvében is sok a félkész termék, a még csiszolásra váró 
nyers, vagy ezzel ellentétben: a túlságosan is mesterségesre munkált, az 
izzadságszagot magán viselő darab. A műgond, amely ennek az írónak 
alaptulajdonságai közé tartozik, sokszor modorosságba csúszik át, mintha 
szántszándékkal mondana „tehenek gyermeke, tehenek gyermeke, fekete 
pettyes”-t a „boci-boci tarka” helyett. Nem szerencsés, mert nem is kife-
jező, nem is szép az olyan tautológia, mint „Sért hangjának váratlan sérté-
se”, és többször alkalmazva modorosnak hat az ilyen igeragozás is: „Fá-
zik, fázom.. .”, aztán a kedvenc szavak túl gyakori használata (a „soros” 
jelző, érdemes lett volna megszámolni!), néha pedig a helyes és odaillő 
kifejezés furcsa meg nem lelése („a csukott autó előtt tevékeny fiatalem-
ber várta” – nyilván jobb a „buzgó” vagy „nyüzsgő” jelző, még ha szok-
ványosabb is) vagy ez: „mintha harapni kívánna, de elunná szándékát” – 
ehelyett: elállna szándékától), vagy az érthetőség rovására menő tömörség 
(megtoldva az állítmányok idegenes elhelyezésével a mondat végén): ” ... 
de otthonos látogatóként újra itt van, ha örököseinek, követőinek, tanítvá-
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nyainak, legnagyobb elődjüket tudatosítani, meghaladni és javítva meg-
őrizni akaró utódainak fülébe súgni akar vagy kényszerül.” – Az ember 
kifullad, mire a végére ér. 

A fenti mondat azonban tartalmi szempontból is kapóra jön most, hogy 
a befejezéshez értem. Sükösd kedvenc eszméihez tartozik ugyanis „javít-
va megőrizni akarni” – így akarja ő – egyik tanulmánykötete tanúsága 
szerint – javítva megőrizni többek között Németh László gondolatait és 
tanítását is. (Ott nem ezekkel a szavakkal, de ez a lényeg.) S annak csak 
örülhetünk, hogy ő, aki nem csak regény- és tanulmányíró, hanem ideoló-
gus is, s mint ilyen nem csak a Párt folyton fejlődő (változó) álláspontját 
tükrözi, hanem – mint valami udvari író a „bölcs fejedelem” mellett (ezt a 
hasonlatot is tőle loptam: ezt is Németh Lászlóra alkalmazta, csakhogy 
annak nem volt „bölcs fejedelme”, neki azonban van!) – maga is tesz ja-
vaslatokat, korszerűeket s mégis vonalasakat, arról, hogy miről kellene 
már revideálni a kissé elavult vagy szűknek bizonyuló nézeteket, mit le-
hetne még befogadni – „javítva”, ha szükséges – a magyar múlt esemé-
nyeiből s alakjaiból, szóval annak csak örülhetünk, hogy bátor úttörőként 
rámerészkedett a háború utáni politikai perek ingoványos talajara, s onnan 
emberi s nemzeti szempontból is jelentős, hiányosságaiban is tanulságos 
zsákmánnyal tért vissza. S ami a fő: egy jó regénnyel. 

 
 



 

916 

KERÉNYI MAGDA 
Márai emlékei225 

Márai Sándor: Föld, Föld!, Emlékezések, Stephen Vörösváry–Weller 
Publishing Co. Ltd., Toronto 1972,312 lap 
 
„Vágy, látni a Földet... látni ezt a vidékies, parányi bolygót, más távlat-
ból, mint ahogy eddig láttam, egyszerre közelebbről és messzebbről, ha 
lehet... hazug homály után mégegyszer látni a Fényt. Szagolni, tapintani, 
ízlelni a Földet, – a gyümölcsöket és a húsokat, belakni szagokkal és szí-
nekkel, látni az óceánokat és a messzi, messzi partokat... Látni a múló, 
egyetlen és érthetetlen Élet omlatag partjait es az égtájakat. Látni azt, amit 
a kolumbusi hajó árbóckosarából látott a matrózgyerek, mikor, hajnal 
felé, izgatottan és rekedten kiabálni kezdett: 'Föld, föld!...' – (Lehet, hogy 
ez a kiabáló matrózgyerek örökké bennünk él, minden emberben; csak 
néha elalszik az árbóckosárban. Kolumbus és társai még aludtak, mikor a 
Föld már derengett a Fényben.)” 

Ez a címadó metafora, a könyvnek majdnem a legvégén, tulajdonkép-
pen két részből áll. A másodikból lett a cím, az elsőből a műfaj: „emléke-
zések” a Földre, mint „parányi bolygóra”, „egyszerre közelebbről és 
messzebbről”. Mert Márai lelkének árbockosarában ülő matrózgyerek azt 
a világot kémleli, mely a szerző körül forgott két dátum – 1944. március 
18/19-ének éjszakája és az 1948-as év egyik nyárvégi napja – között. Az 
emlékezések és a naplókötetek közötti különbségről még szó lesz, itt csak 
a metaforában maradva annyit, hogy a magasból, vagyis az idő távlatából 
kémlelő szem kiemelkedő fordulópontot észlel a feljegyzett események és 
élmények sorában, melyek a szerző és olvasó számára nemcsak áttekint-
hetőbbé, hanem érthetőbbé teszik azt, amit a napló természetének megfe-
lelő perspektíva hiányában, pillanatról pillanatra rögzített. 

„A névnap Magyarországon mindig a derűs, vendéglátó törzsi ünne-
pek közé tartozott. Ezért, ahogy a Gergely–naptár előírta, ebben az évben 
is... Sándor napján ... meghívtunk névnapi vacsorára néhány atyafit. 
„Törzsi ünnepek..„Gergely–naptár” -— mintha beláthatatlan idők szaka-
datlan folytonosságának utolsó pillanatát idézné a könyv első mondata, 
hogy aztán elmondja az ezt követő éjszaka történetét, Magyarország hitle-
ri megszállását, mely minden magyarnak sorsfordulója volt. A következő 
fordulópont háromnegyed évvel később, a személyes és magyar élményen 

                                                           
225 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 5. számában. 
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túl európai sorskérdést vet fel: találkozás az első orosz katonával. „Fiatal 
ember volt... jellegzetesen szláv arc, széles pofacsontokkal, szőke hajzat-
tal, melynek egy tincse kilógott a szovjetcsillaggal megjelölt, szakszerűen 
hegyes prémkucsma alól. Lovon nyargalt be a falusi községháza udvará-
ra, kezében géppisztollyal... és megkérdezte 'Ki vagy?' Azt mondottam, író 
vagyok.” 1944 karácsony másnapján történt ez, a szerző éppen egy va-
dászpuskát adott le Leányfalu községházáján. Hazamenet és otthon a ház-
ban, melyben már hónapok óta lakott, elmélkedik ennek a szimbolikus 
találkozásnak a jelentőségén. A fiatal szovjet katona megjelenését az írói 
tehetség emeli az érzékszervek élményéből valódi szimbólummá. A 
szimbólum – szemben az allegóriával, mely egy egyenlőségi jel segítsé-
gével „lefordítható” – lerövidítése történeteknek, dimenziónak, vonatko-
zásoknak. A láng, ha allegória, szenvedélyt jelez, ha szimbólum: pl. Pro-
metheus mítoszát. így tanítja a vallástörténész. A pirospozsgás szláv fiú-
ban nemcsak a Vörös Hadsereg, nemcsak egy Európán kívüli erő betörése 
öltött testet, hanem egy kérdés vetődött fel – így meditál Márai – mind-
azok számára „akik a nyugati műveltség életformáiban nevelkedtünk”. 
Kétszer tette föl a történelem Nyugatnak a kérdést: a 9. században az ara-
bok nyomultak Franciaország felől, a 16. században meg a törökök Ma-
gyarország nyugati része felől Európába, egyrészt az arab műveltség, 
másrészt „az ozmán világkép és a keleti imperializmus” kérdéseivel. Az 
elsőre Európa a renaissance-szal, a másodikra a reformációval felelt. Ho-
gyan felel majd az ország, Európa, hogyan felel a nyugati világ Kelet kér-
désére, melyet szimbóluma, a szőke lovaskatona a magyar íróhoz intézett, 
szimbolikusan lerövidítve, két konkrét szóval: Ki vagy? Azt azonban, 
amit így lerövidített, a kérdést magát nem könnyű megfogalmazni, Márai 
meg se kísérli, a választ még kevésbé, hacsak nem avval, ami ennek a 
könyvnek a tartalma. 

Az rögtön világos volt, hogy a benyomuló hadsereg elviszi a földi ja-
vakat, az, hogy „a 'lelkünket', a személyiségünket is akarja” csak később 
derült ki. S avval együtt a további kérdés: „ezek az emberek és a rendszer, 
amely nevelte őket, valóban csak a végét jelentik valaminek – a keresz-
tény humanista világkép végét – vagy kezdődik valami... hoznak is vala-
mit?” A szerző úgy véli, hogy a keleti ember nem adhat ösztönzést a 
nyugati műveltségnek, mert más a személyiségtudata, lazább, kötetle-
nebb, nagyobbak külső és belső térfogatai, ahova visszavonulhat; „néha 
úgy rémlett, megértettem, hogy egy nagy 'kollektív' társadalmi kísérlet, 
amely iparkodik megfosztani az egyént a személyiség minden kritikus ön-
tudatától es átemeli a közösség, a 'társadalmi személyiség? Öntudat–
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térfogatába, csak Keleten valósulhatott meg. Az elvegyülés, a feloldódás a 
tömegben a nyugati ember számára is lehet eufória, de nem lehet életcél 
ez a kísérlet.” De mindez csak próbálgatás a válaszadásra. Annak a pár 
hétnek a története, melyet Márai 1945 telén Leányfalun a beszállásolt és 
át–áthúzódó orosz katonák között töltött, a Naplókötetekben 10 oldalt, a 
„Föld, föld !”-ben 80-at tesz ki. Az élmények ugyanazok, de a több mint 
negyedszázadnyi idő rájuk vetítette a problémafelvetés, tanulság, értéke-
lés rétegeit. S 25 év után más, fontosabbnak tetsző epizódokkal is bővül a 
beszámoló. Érdemes megemlíteni például a kirgizt, aki fosztogatni akart, 
de a varázsszóra, hogy íróval van dolga, sőt olyannal, akinek a neve a 
könyv hátlapján Ilja Ehrenburggal együtt szerepel, lemond ugyan eredeti 
szándékáról, de vállatvonva teszi hozzá az orosz író nevének kimondása 
után: Propagandist!; vagy a hidepítőmestert, az intelligens, szemüveges, 
újságolvasó moszkvai oroszt, akinek minden rangjelzés nélkül a legna-
gyobb tekintélye van, mert tagja a Pártnak és akitől a szerző először hal-
lotta kimondani a tételt: a forradalom olyan nagy vállalkozás, hogy fel 
kell érte áldozni a szellemi szabadságot; vagy a maszirszkáját, a szerelő-
műhelyt az író lakószobájában, ahol egy orosz időt jelző, máshol rabolt 
állóóra ketyegése és egy ugyancsak zsákmányolt gramofon egyetlen 
gyermekkóruslemezével adta a pokoli szerelőzaj kísérőmuzsikáját. Ez a 
periódus egy remekbe készült képpel záródik: az oroszok egyik óráról a 
másikra tűntek el Leányfaluról, az állóórát magukkal vitték. „Éjjel Hasz-
szán” – a ferdeszemű üzbég mindenes – „főzött számukra a konyhán egy 
ökörfejet, összefogott a faluban néhány tyúkot és több vederben tyúklevest 
szolgált fel nekik reggelire. Megették a tyúklevest és az ökörfejet – a szo-
ba koszos padlózata megtelt tyúkpihével, mint valamilyen ördögi, boszor-
kányos báléjszaka után, amikor a táncosok elhullatták tollas jelmezüket – 
és a csoport köszönés nélkül odébbállott...” 

Újabb fordulópont az író találkozása Mikó utcai lakásának romjaival. 
A kulturált Sándor–napi vendéglátás kulisszáiból pépes–törmelékes sze-
métdomb lett, tetején – nehéz eldönteni, hogy allegória, vagy szimbólum 
gyanánt – Márai cilindere. Érdekes a két szöveg összehasonlítása: a Napló 
is leírja a lakás helyén púposodé szemétdombot, tetején a cilinderrel és 
azt is, hogy a régi lakás faláról a romok közé keveredett fényképet, mely 
Tolsztojt ábrázolja Gorkijjal Jasznaja Poljánában, az író zsebrevágja, de 
az, ami ennek a képnek az előzménye és motívumként szövi át a Leányfa-
lun töltött időt, csak a szabad földön írt emlékezésekben olvasható. Az 
oroszok legtöbbje, beleértve azokat, akik előtt az „író” varázsfogalom 
volt, nem ismertek más írót, mint Gorkijt, a nagyobbára Sorrentóban élő 
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és hazatérése után kegyveszett megalapítóját a szocialista realizmusnak. 
Tolsztoj és Dosztojevszkij említésére inkább csak hümmögtek. Míg aztán 
egy szép napon egy magasrangú tiszt állított be Máraihoz, lefényképeztet-
te és mikor megtudta, hogy naplót ír, így szólt szigorúan: „Akkor írja fel, 
hogy itt járt magánál egy orosz katonatiszt és nem bántotta. írja fel azt is, 
hogy ez az orosz katonatiszt látta Jasznaja Polnajában Tolsztoj lakóházát, 
melyet a maga hazájának katonái teljesen feldúltak. Felírja?... Megígér-
tem, hogy feljegyzem ezt is. (... nem mondhattam meg neki, hogy előző 
éjjel a faluban orosz katonák feldúlták és kirabolták Móricz Zsigmond 
kerti házát) . ..” Tolsztojt és Gorkijt ábrázoló fotográfiával a zsebében és 
különös megkönnyebbüléssel a szívében lemászik tehát Márai 1945 egyik 
koratavaszi napján a régi életének helyét elöntő szemétdombról. Hogy 
miért érzett megkönnyebbülést, csak később értette meg. Az ezt követő 
eseményekről való elmélkedései adják meg fokonként neki is, az olvasó-
nak is a magyarázatot. 

Az ostrom utáni élmények közösek mindazokkal, akik akkor Budapes-
ten éltek. Ami Márai egyéni, legszemélyesebb élménye, szempontja és 
számadása volt, abból úgy rajzol írói eszközökkel átlókból, körökből, 
spirálvonalakból álló világképet, mint keleti misztikusok, vagy nyugati 
pszichoanalizált álmodók a „mandala–képeiket. Márai ostromutáni 
„mandalá”-jának, a rendetlenséget áttekinteni akaró rendszerének váza 
egy koratavaszi séta a Bástyán, a világkép sugarait a város fölötti pontról 
húzza meg: „megálltam a Gránit”lépcső magasságában és a korláton át 
lenéztem a mélybe”. 

Legelőször számot vet saját magával, mai terminológia szerint: az 
„image”-ával. A polgár és polgári író képével, aki ő annyira volt, hogy 
már önmagának karikatúrája lett. Lakása romjai láttán érzett megköny-
nyebbülést avval is magyarázza, hogy megszűnvén a polgári lét kellékei, 
megszűnt a karikatúra is. De ez csak az első sík. Ezen belül van az a tu-
dat, hogy ha a polgárság és polgári íróság „ostrom előtti” összetevői visz-
szahozhatatlanul el is vesztek, ha ő a polgárság osztálymivoltában nem is 
hitt soha, a polgár valódi arculatával továbbra is azonosíthatja magát. És 
akkor újra – megkönnyebbülten – lezárja a kört: „Polgár voltam (ha kari-
katúra is) ma is az vagyok, öregen, idegen hazában ... A polgár számomra 
a legjobb emberi tünemény volt, akit a korszerű nyugati műveltség alko-
tott, mert a polgár alkotta meg a korszerű nyugati műveltséget…” 

A Bástya–sétányról szemügyre vett körkép egyik pontján elébetűnik 
Kosztolányi házának romja. Ebből nemcsak Kosztolányi elragadó felidé-
zése támad, hanem sok érdekes elmélkedés európai és magyar irodalom-
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ról, a betűről, olvasásról, magyar költők és olvasók viszonyáról. De fel-
idézi Márai a Vár és környékének jellegzetes alakjait is – embereket, 
akikhez köze volt – kereskedőket és iparosokat, arisztokratákat és tisztvi-
selőket, művészeket és irodalmárokat. Ezt a nagyon személyes, nagyon 
intim számadást az író ezekkel a megindító szavakkal foglalja össze: „ a 
'téma', amiről (az író) minden korban ... beszél, mindig ugyanaz: a 
Nekyia, tehát az utazás a halottak világába és – a Kaland, az Iliász után – 
a Nostos, a megtérés az Otthonba.” 

Azután, még mindig ennek a Várban tett sétának a perspektívájában, 
áttér a visszaemlékező a nagyobb „Otthon”, a „Haza” kérdéseire és belé-
vetít ebbe a sétába egy régebbi Bástyasétány-i élményt Ausztria 1938-ban 
történt náci lerohanásának a napján. Itt már szinte örvényszerűen forog az 
egymásra ráhangzó motívumok spirálisa: az 1945-ös március az i944-es 
márciusra rímel, onnan visszatekereg az emléksor 1938 márciusára, majd 
Teleki Pál 1941 koratavaszán történt öngyilkosságára, mely egy jellemes 
politikus felelete volt egy jellemtelen zsarnok politikai szószegésére. Vi-
lágpolitikai elmélkedések zárják be a Bástyán tett sétát és a gondolatok 
széles ívű szárnyalása végül is tudatos iróniával szűkül össze a törmelék–
torlaszos Gránit–lépcsőbe és az improvizált otthon prózsás–sterces kol-
dus–ebédjébe. 

Budapesten ekkor Márai szerint elharapódzott a gyűlölet, melyet az 
infláció okozott és amely „'öncélú', sőt 'öntevékeny' erő volt... Az emberek 
már nem kerestek ürügyet, hogy gyűlöljenek, hanem önállóan, az értelem-
től függetlenül gyűlöltek... Mindenki gyűlölt mindenkit.” Nehéz elképzelni 
egy ilyen elvont és méghozzá „öntevékeny” gyűlöletet, alany és tárgy 
nélküli különálló, általános érvényű erőt. Azt a bravúrosan megírt történe-
tet is a gyűlölet egyik melléktermékének nevezi Márai, mely az Emke 
kávéház csodálatos megmenekülésével kezdődik és a zsidó rendőrtiszt 
fényűző vacsoráját befejező cigányozással, a „Szép vagy, gyönyörű vagy, 
Magyarország”-gal végződik. Ha a gyűlölet–teória túlzottnak is tűnik fel, 
ez a jelenet mindenesetre a könyv egyik tetőpontja. 

A pesti nyelvhasználat akkori új fogalmai: „ezek” és „azok”, Márai 
analízisében nyernek plasztikus valóságot, az író emeli őket saját eszkö-
zeivel történelmi ténnyé, éspedig az emlékezés dimenziójának segítségé-
vel. A Naplóban nincs róluk szó. „Ezek” nem voltak tagjai a Pártnak, de 
marxista szellemben óhajtották nevelni az elmaradt országot és minden 
téren készültek arra, hogy átvegyék az ország vezetését. „A felismerés, 
hogy 'ezek' veszedelmesebbek, mint akik beállnak a Pártba, kitűzik a párt-
jelvényt: úgy pattant ki az emberek ocsúdó tudatából, mint a szikra a foj-
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tásból.” De kik voltak „azok”? „Emberek, akiket származásuk miatt ül-
döztek a közelmúltban ... akik valahogy megmenekültek ... emberi módon 
viselkedtek, amikor most helyet kerestek a társadalomban... 'azok', akik 
visszajöttek a pokolból, szerényebben viselkedtek és igazságosabban ítél-
tek, mint 'ezek'...” Persze 'ezek' és 'azok' nem mindig különböztek egy-
mástól és rajtuk kívül volt még sok változata embereknek és magatartá-
soknak. Még voltak pártok és ellenzéki lapok, még lehetett lényeges be-
szélgetést folytatni egy Moszkvából hazatért íróval – Balázs Béla volt ez, 
neve említése nélkül –, akivel Márai megegyezett abban, hogy szabadság 
nélkül nincs irodalom. Ekkor hangzik fel a kérdés, mely felfokozva és 
variálva körülbelül két éven át nyugtalanítja a szerzőt: „Megkérdeztem, 
van-e mód a szovjetben arra, hogy valaki hallgasson?... Végül is, ahol 
szabadság van, ott a hallgatás is egyike a szabadságjogoknak.” 

Az „ezek” és „azok”-on kívül megállapít Márai háromféle társutas–
típust: 1) a Hivő Haladót, aki hitt az Eszmében, 2) a cinikus és erőszakos 
társutast és 3) a nagy többségben levő neurotikus értelmiségit, aki „tar-
tozni akar valahova”. Ez a felsorolás és analízis érvényes a szabad nyu-
gati országokban is, ezért érdekes ez a könyv. Ki tudja, hogy annyira jel-
legzetesen magyar, sőt pesti mivoltában tanulságul le lehet-e fordítani 
idegen nyelvre? 

Jelentékeny cezúra Márai életében a nyugati utazás, mely két részre 
osztja az ostrom és a kivándorlás közötti időt. Svájc, Itália, Franciaország, 
Svájcot viseli el a legnehezebben. A Naplóval ellentétben azonban, ahol 
csupán pár kelletlen bejegyzés van, a „Föld, föld!” részletesen boncolgat-
ja azt, ami Svájc iránti ellenszenvét okozhatja. Például a „humanizmus” 
állítólagos hiánya. Meg a műveltségé. Ilyet szokás mondani, de sohasem 
értettem, mit értenek rajta konkrétan. Mi mindig azt bámultuk, hogy az 
embernek – aki a humanizmus követelménye szerint mindennek mértéke 
– egyéni, egyszeri mivoltában még a leghivatalszagúbb hivatalokban is 
elsőbbségi joga van a róla szóló aktával szemben. És a műveltség is ott 
van a szinte minden egyetemet végzett svájci embernél található szép 
könyvtárban, a generációk óta épen maradt értékes tárgyakban. Mindez 
párosul egy nagy igénnyel, hogy lássanak, tanuljanak és – előadásokon, 
vagy közvetlen beszélgetésben – halljanak. A „szenvedélyes Európát” 
talán joggal hiányolta Márai a 46/47-es Svájcban, de nem vehette észre a 
rövid átutazás alatt a hazugság, az üres és hazug frázisok hiányát, amiktől 
aztán otthon, rögtön a nyugati utazás után mindjobban borzadozott. 
Svájcban ugyanis a sokat kárpált Rendből nem lett Rendszer, ahogyan az 
ideák is megmaradtak ideáknak, anélkül, hogy ideológiává változtak vol-
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na. Nem sokkal a svájci élmény után írja Márai, mint figyelt fel, amikor 
1947-ben Magyarországon bejelentették az Új Rendet: „tapasztalatból 
tudtam – írja – hogy a Rendből hamar lesz Rendszer és ez veszélyes”. 
(Ezt a finom árnyalatot csak magyarul lehet mondani.) 

A hazamenetel elhatározása egy párizsi kávéházban – ahol egyébként 
megelevenednek emlékezései nyomán a húszas évek szellemi életének 
jelentékeny képviselői – csak képzelt fordulópont volt Márai életében, 
mert csupán másfél évre szólt. Az 1947. február 10-i újságban a békeszer-
ződések aláírásáról olvas – „szülővárosom, a szépséges és nemes Kassa 
megint a csehek kezére jutott” –, látja, hogy megint nem dönthettek a 
népek saját sorsuk felett, de ha kivonják az országból a szovjet csapato-
kat, talán lehetséges lesz „egy korszerűbb emberségesebb magyar társa-
dalmi együttes” és az író írhat szabadon, de főleg magyarul. Márai vissza-
tér az őt egyedül éltető magyar nyelvbe, „mert csak akkor és addig va-
gyok 'én', amíg magyarul tudom megfogalmazni, amit gondolok … szá-
momra nincs más 'haza', mint a magyar nyelv”. Türelmetlenül megy ha-
za, „mikor indul már Keletre ez a vonat?...” írja le ugyanúgy a szűkszavú 
naplóban, mint a „Föld, föld!”-ben. 

A csalódás otthon átmenet nélkül érte. Akkor kezdődtek a letartóztatá-
sok. S felmerül Márai szeme előtt Nyugat jobbik arca: „Ami Nyugaton 
jog volt, igen, állampolgári kötelesség – a nemzeti önrendelkezés joga – 
az Keleten a kommunisták értelmezésében, összeesküvés volt és kötél járt 
érette.” Az író hamarosan belátja, hogy amiért hazatért: szabadon magya-
rul írni, nem lehetséges. A hátralévő másfél évnyi otthon töltött idejét 
nagyon találóan egy Arany Jánostól vett képpel jellemzi: „Mint a pók 
megérzi háló rezzenését” – írja Arany a „Csaba királyfi”-ban. A Pók tehát 
mind sűrűbbre fonta hálóját, gondosan regisztrálva áldozatainak és a 
Nyugatnak „rezzenéseit”, az életet mindjobban bevonta a szürke merevítő 
pókhálóréteg. De kibírhatatlanná egy szellemi ember számára akkor lett 
igazán, amikor kiderült, hogy a rendszer azt kívánja, necsak elfogadják, 
necsak alkalmazkodjanak hozzá, hanem ünnepeljék, vagyis belülről fo-
gadják el. Orwell óta tudjuk, hogy ezt el is tudják érni. Az „1984”-ben 
mondja az életveszély ellenére találkozó szerelmes párból a nő: „Mindent 
mondathatnak veled – mindent –, de nem tudják elérni, hogy el is hidd 
azt. Nem tudnak beléd jutni. They can't get inside you”. A könyv végén – 
mindig szeretné hinni az ember, hogy a szerző túl pesszimista volt – kide-
rül, hogy igenis „beléd tudnak jutni”. Ezt nem akarta Márai otthon kivár-
ni. Ebbe a periódusba esik néhány jellemző – részben tragikus – ese-
ménynek és jelenségnek a boncolása. Ír a vidékről Pestre került, művelt-
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séget őrző, liberális értelmiségi középosztályról, de érdekes, hogy a vidé-
kek felsorolásánál mostohán bánik az Alfölddel. Felvidék és Erdély mel-
lett ott van a Dunántúl, de a Duna és Erdély közötti országrészt, mint kul-
túrateremtő, vagy őrző talajt nem említi. Szó van a „krúdyzmus”-ról, 
mely Márai szerint akkor – talán kissé túlstilizálva – „menekülés volt, 
egyszerre ocsúdás és kábulat”. 

A döntő fordulópont akkor következik be, amikor belátja az író, hogy 
véglegesen el kell hagynia Magyarországot. Amikor kiderült, hogy „nem-
csak a szabad beszéd és írás tilos, hanem a szabad hallgatás is”. Nagyon 
szép része a könyvnek az utolsó otthon töltött év leírása, amikor az író 
nem írt, csak olvasott, éspedig nem világirodalmat, nem is régi, vagy új 
magyar klasszikusokat, hanem elfelejtett magyar írókat. Ezekről – Színi 
Gyula, Lövik, Cholnoky, Moly Tamás és még vagy féltucat íróról és köl-
tőről – remekbe sikerült jellemzéseket ad. Ha Márai sötéten is ítéli meg az 
otthonmaradt írók helyzetét, nem kevésbé borúlátó az emigrációban élő-
kével kapcsolatban sem. Aki nem írhat a világ számára érthető nyelven, 
olyan, mint a nyomorék. Nem áll rendelkezésére – mint például az emig-
ráns német irodalom számára az a Stockholmból kiindult nagyszabású – 
szervezet, mely kongresszusokon, kiállításokon, kiadványokban vizsgálja 
az emigráns problémákat. Szembe kell néznie az igazi nagy problémával, 
a magányos nyelv problémájával. És számolni kellett Márainak – és vele 
együtt minden magyarnyelvű emigráns írónak „például azzal, hogy a 
szabadságnak igen nagy ára van. Sehol nem várnak az emigránsra, 
legföllebb megtűrik... Mert mihelyst elhagyja azt a különös, minden veszé-
lyességével mégis védettséget jelentő helyzetet, ami az 'otthon' szolidari-
tása, veszélyzónából veszélyzónába lép.” 

A „Föld, föld !”-et tulajdonképpen együtt kell olvasni a Naplókkal, 
nem mint szöveget és kommentárját, ahogy gondolná az ember, hanem 
végiginterpretálva a két műben a helyeket, ahol kép, gondolat vagy ese-
mény azonos és mégis különbözik. Az emlékezések utolsó 25 oldala a 
búcsúzásról szól: „Amitől búcsúzni kellett, nem a Halászbástya volt. Nem 
is a balatoni alkonyat...” – áll egy helyen. A „Napló 1945–1957” köteté-
ben nem esik szó a búcsúzásról, semmi sincs feljegyezve az elutazásról. 
Átmenet nélkül ott áll egy Géniből keltezett beszélgetés egy magyar lány-
nyal a Kossuth–híd budai feljáratánál ülő, szörnyű bőrbajban szenvedő 
koldusról: „Nem a Halászbástya. Nem az alkonyat a Balatonon. Ez a ha-
za.” 

Végül is el kellett búcsúznia „attól az 'én'-től, aki nem volt karikatúra, 
hanem a torzrajz mögött valóságosan 'én' volt és csak itt, a szülőföldön 
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volt úgy 'Én', ahogy megismertem”. Kemény, bátor mondat. Csak igazi 
szellemi ember, csak a „polgári humanista” képes ilyen önismeretre és 
arra, hogy kiálljon amellett az „én” mellett, mellyel útrakelt. Ez az erős-
sége és ezzel szolgálja a határon innen és túl a magyar nyelvet. 
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HANÁK TIBOR 
Szomszédság – távolság226 
Szomszédság és közösség, Délszláv–magyar irodalmi kapcsolatok, Ta-
nulmányok, szerkesztette Vujicsics D. Sztoján, Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 1972,550 lap, 24 kép 
 
„Szomszédság és közösség” a kötet címe és valóban így igaz: a környező 
népekkel közösségben éltünk, lényegében azonos sorsot osztott ki a 
szomszédoknak a történelem, nagy kiterjedésű bajok telepedtek ránk, 
függetlenül a határoktól, nyelvektől, indulatoktól és a politikusok ellenté-
tes értelmű vagy épp ellenséges nyilatkozataitól. A szomszédos népek 
élete a szegénység hasonló bázisára épült, ebben a tekintetben összetar-
toztak, de a közös nyomorúságból kinövő gondolatok sokszor messze 
elkalandoztak egymástól, a politikai sérelmekkel súlyosbított nyelvi kü-
lönbségek elszigetelődéshez vezettek, a szomszédok nem egymástól ta-
nulták a kultúrát és nem is sokat törődtek a másik alkotásaival. Ezért az-
tán, ha a népek életének különféle rétegeire gondolunk, igaznak bizonyul 
az is, hogy a szomszédság közösség és közelség volt, de sajnos az is, 
hogy a szomszédság: távolság. A délszláv, tehát elsősorban a szerb–
horvát és magyar vonatkozásban mindkét viszonylatot, a közelséget és a 
távolságot egyaránt dokumentálja ez az irodalmi kapcsolatokkal foglalko-
zó tanulmánykötet, mely a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtu-
dományi Intézetének gondozásában, a belgrádi Szerb Tudományos és 
Művészeti Akadémia Irodalmi és Nyelvi Osztályának és a zágrábi Jugo-
szláv Tudományos és Művészeti Akadémia Modern Irodalom Osztályá-
nak közreműködésével készült. 

Az írások nagy időt fognak át. Az első a magyar és délszláv népballa-
dák összehasonlító vizsgálatával foglalkozik. A témák eredete révén a 
későközépkorba vezet. A műfaj északfrancia földön keletkezett a 14. szá-
zadi parasztság körében. Innét jutott el részben a beköltöző telepesek, 
részben a vallon–magyar érintkezések révén Magyarországra, majd a bal-
lada–motívumok nagy része tőlünk a délszláv népekhez. A következő, 
sajnos, igen szűkszavú tanulmány az időközben elhunyt Gerézdi Rabán 
írása a magyar humanisták délszláv eredetének kérdésével foglalkozik, 
tehát időben lép egyet, a középkorból az újkor küszöbére. Szerinte kizáró-
lagos birtoklásról nem lehet szó: Vitéz Jánoson és Janus Pannoniuson 

                                                           
226 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 5. számában. 
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meg kell osztozniuk a horvátoknak és a magyaroknak. Mindketten horvá-
tok, horvát származásúak voltak, de Mátyás királyt mint magyar főren-
dek, mint magyar feudális nagyurak szolgálták és váltak a magyarországi, 
a budai humanizmus vezető alakjaivá. (36–37.) 

Magyar és jugoszláv szerzők vegyesen szólalnak meg a kötetben igen 
különböző témákról, néha egy–egy kiragadott író munkásságáról, vagy a 
versformák hasonlóságáról és színházak működéséről. Úgyszólván csak 
az időrend biztosít némi szakaszos előrehaladást és összefüggést. A hu-
manisták tárgyalása után a szélesebb olvasóközönség számára ismeretlen 
és nem is jelentős 16. századi literátorok bemutatása következik, s ezután 
már a felvilágosodás párhuzamosságának kérdése kerül szóba, mely Szeli 
István újvidéki tanár megállapítása szerint is halovány, nem is igazi pár-
huzamosság, hiszen a szerb felvilágosodás főúri ágazata ki sem alakult, 
franciás és radikális hatások nem érték és mentes maradt a szélsőségektől, 
tragédiáktól. (109.) A felvilágosodásban már a nemzeti gondolat jelentke-
zik és ennek párhuzamos fellépése véget vet a meglevő párhuzamoknak 
szerb, horvát és magyar között. 

Érdekes fejezetként ékelődik közbe a pesti egyetemi nyomda és a szerb 
könyvnyomtatásról szóló tanulmány. A szerbeknek már a 15. században 
voltak nyomdáik és nyomtatott könyveik, de az előnyomuló török seregek 
útját állták a további fejlődésnek, úgyhogy a következő századokban csak 
elvétve jelennek meg nyomtatott könyvek szerb nyelven. Viszont a 17. 
század végén, mikor Magyarország már felszabadult, a betelepedő dél-
szlávok jobban megtalálták kulturális számításaikat hazánkban, mint a 
fejlettebb, de a szerbekhez elutasítóan viszonyuló Ausztriában. Így tör-
tént, hogy előbb a nagyszombati, majd a Pestre költözött egyetem nyom-
dája kapta meg a szerb könyvek nyomásának privilégiumát. Itt lendült fel 
könyvkiadásuk, annál is inkább, mert hiszen Pest–Buda harmadik leg-
számottevőbb népcsoportja a német és a magyar mellett a szerb volt. 

A könyvkiadás témakörével már átkerültünk a 19. századba, a szerb–
horvát és magyar irodalmi kapcsolatok leggazdagabb korszakába. Ekkor 
élt a kétnyelvű költő, Vitkovics Mihály és Székács József, a szerb nép- 
költészet gyűjtője; megindul a szerb színjátszás Pest-Budán, felforrnak az 
indulatok 48-ban, nekilendül a röpiratirodalom és végigszánt az ellensé-
geskedés hulláma egész Közép–Európán. Csak a századvég lótuszevő 
világában polgárosodnak el a bajok, legalábbis a felszínen. Az édeskés 
műfajok nem problematizálnak, tenyészni kezd az irodalmi középszer, 
mely szabadon mehet át a Dráván, Száván a belgrádi folyóiratokba, a zág-
rábi színpadra. Jókain kívül csaknem kizárólag korabeli nagyságok neve 
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tűnik fel: Beöthy László, Császár Ferenc, Kazár Emil, Pongrátz Emil, 
Vadnay Károly, Jámbor Pál stb. A zágrábi Horvát Nemzeti Színházban a 
század elejétől kezdve némiképp változik a helyzet, amikoris az irodalmi 
szempontok jobban érvényesülnek. Lefordítják és előadják Az ember tra-
gédiáját, Szomory Dezső, Bródy Sándor, Heltai Jenő, Molnár Ferenc da-
rabjait játsszák. A két világháború, pontosabban 1925 és 1940 között, 
tehát 15 év alatt 14 magyar szerző bemutatóját tartották meg a zágrábi 
Horvát Nemzeti Színházban. Különös, hogy ebben a korszakban, melyről 
annyiszor és joggal elmondják, hogy felszította a nemzeti ellentéteket, 
évente átlag egy magyar drámának volt premierje Zágrábban, míg viszont 
az ún. szocialista testvériség több mint két évtizedes szakaszában a könyv 
szerint egyetlen magyar művet sem adtak elő. (421.) Az első hírmondó 
Örkény István Tóték című darabja volt, melyet ugyan nem a zágrábi Hor-
vát Nemzeti Színház, hanem a Gavella Drámai Színház mutatott be 1970-
ben. 

Érdekes részletekben tehát nincs hiány. Tanulságos Bori Imre írása is a 
magyar, a szerb és a horvát avantgarde-ról, Lőrinc Péter beszámolója az 
újvidéki irodalmi folyóirat, a Híd első szakaszáról (1934–1941), a Bartók 
és a délszláv folklór kérdésével foglalkozó tanulmány, továbbá a lelkes 
megemlékezés Sinkó Ervinről. S mégis, a sok kitűnő irodalomtörténeti 
összehasonlítás és érdekes részlet ellenére nem alakul ki összefüggő kép, 
történeti áttekintés. Túl nagyok a hézagok és túl heterogén a felölelt té-
mavilág: ősi balladaanyag után a humanisták eredete, az egyik században 
a szerb nyomda működése a másikban a színjátszás kérdése, a politikai 
röpiratok után a szépirodalmi fordítások és a délszláv folklór egy–egy 
vonatkozása. S ezzel nem is csupán a vegyességre akarom felhívni a fi-
gyelmet, nem arra, hogy csak nagy foltokat érint a kötet és impresszionis-
ta jellegűnek bizonyul, hanem azt a bevezetőben említett felismerést sze-
retném visszaidézni, hogy a szomszédságot milyen nehéz közelséggé és 
méginkább közösséggé tenni. A kötet sok tudós írása nemcsak a szaka-
szossággal, a heterogén tanulmányokkal figyelmeztet az élő összefüggés 
hiányára, hanem magával a vállalkozással is. Az akarat a délszláv és a 
magyar részről egyaránt megvan a kölcsönös ismerkedésre, a múlt feldol-
gozására, a közös kutatásokra, csakhogy az eleven közösség, a kulturális 
összefonódás nem a feldolgozások, nem az akadémiai kutatások kérdése. 
Szélesebb rétegek érdeklődésére, délnek fordulására, arra az értékváró 
beállítottságra lenne szükség, mely Nyugattal kapcsolatban annyira be-
lénk idegződött, hogy már–már mindent értéknek fogadunk el, ami onnét 
jön. Ez a megjegyzés természetesen nem vonja kétségbe a délszláv–
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magyar irodalmi kapcsolatok tudományos vizsgálatának szükségességét, 
hanem csak arra emlékeztet, hogy jóval szélesebb fronton kellene megin-
dulnia az érintkezésnek és kölcsönhatásnak, ha azt akarjuk, hogy a kötet 
címében szereplő „szomszédság és közösség” ne csupán zengzet, hanem 
valóság legyen. 
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MOÓR ALBERT  
Tudós, vagy próféta?227 

Andrej A. Amalrik: Megéri-e a Szovjetunió 1984-et? Aurora Kiskönyvek, 
München 1974,60 lap 
 
Andrej Amalrik könyvének magyar fordításával a tanulmány öt éven be-
lül a tizenhatodik nyelven jelenik meg. Világsikerét címén kívül elsősor-
ban annak köszönheti, hogy az első történelmi tanulmány, amelyet a Sztá-
lin halálát követő oroszországi eseményekről a Szovjetunióban élő füg-
getlen orosz történész írt. Mint bevezetőjében mondja, a tanulmány a 
nyugati olvasók számára ugyanolyan érdekes, „mint az ichtiológus szá-
mára az, ha egy hal hirtelen megszólalna”. (5.) 

A szerző az orosz ellenzéki értelmiség egyik legmarkánsabb alakja. 
Személyében egy eredeti, önálló és erősen szkeptikus gondolkodóval is-
merkedünk meg. Amalrik szigorúan individualista: sohasem írt alá kollek-
tív tiltakozó leveleket és nem csatlakozott „disszidens csoportokhoz”, 
amiért gyakran támadások is érték. Szerinte azonban közös érdekekért 
csak úgy lehet eredményesen küzdeni, ha az egyének tudatában vannak 
saját személyiségük jelentőségének. Mert – mint egyik nyílt levelében írja 
– „rabszolga mentalitású emberek harca a 'közös érdekért' csakis közös 
rabszolgasághoz vezethet”. 

Amalrik 1938-ban született. Első komoly összeütközése a rendszerrel a 
moszkvai egyetemen történt. Mint történész–hallgató a Kievi Oroszor-
szágról írta dolgozatát, és minthogy nézetei nem feleltek meg a hivatalos 
álláspontnak, s nem volt hajlandó azokat megtagadni, kizárták az egye-
temről. Ezután építőmunkástól kartográfusig csaknem minden volt, s 
közben írt néhány színdarabot is. Részben írásai, részben pedig külföldi-
ekkel való barátkozása miatt, formálisan azonban mint „parazitát”, 1965-
ben két és félévi szibériai száműzetésre ítélték. Az ellene folytatott eljárás 
felháborító részleteiről és szibériai tapasztalatairól „Nemkívánt szibériai 
utazás” című könyvében számolt be. 

Ez utóbbi munkája, számos nyílt levele, főleg azonban az itt tárgyalt 
tanulmány megjelenése váltotta ki 1970-ben második letartóztatását. Ez 
alkalommal a „Szovjetunió ellen terjesztett rágalmak” miatt háromévi 
szigorított munkatáborra ítélték. Bár a fizikailag amúgy is gyenge író fog-
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sága alatt tuberkulotikus meningitisen esett át, büntetése letöltése után 
sem bocsátották szabadon, hanem újabb száműzetésre ítélték. 

A tanulmány első, nagyobbik része a Sztálin halála utáni időszak tár-
sadalmi–politikai mozgását elemzi és ez időszak ún. „liberalizálódásá-
nak” mibenlétét és jelentőségét vizsgálja. A szerző vázlatosan ismerteti az 
első öt év változásait, az ún. „felülről jövő forradalmat” (rehabilitálások, 
Sztálin nyilvános megbélyegzése stb.) s megállapítja, hogy ez, úgy lát-
szik, bizonyos mértékben fellazította a sztálini monolitikus rendszert, 
mivel több, a kormánytól független és egymást felváltó hullámokban ér-
kező megmozdulás követte: először a „kulturális ellenzék”, majd a „sza-
mizdat”, végül a „Demokratikus Mozgalom”. Ez utóbbi Amalrik szerint 
már politikai ellenzéknek, vagy legalábbis ilyen ellenzék embriójának 
tekinthető. Ideológiailag heterogén, van azonban egy egyesítő célja: az 
emberi jogok tiszteletben tartásán alapuló jogrend sürgetése. A Mozgalom 
követőinek száma valószínűleg csekély, de ez a szerző szerint nem olyan 
lényeges, mint az együttes társadalmi összetétele. Tiltakozó levelek 700 
aláírójának foglalkozási adataiból Amalrik arra következtet, hogy a Moz-
galom legfőbb támaszpontja az egyetemet végzettek körében található, a 
„specialisták osztályában”, a szovjet társadalom új „középosztályában”. A 
rendszer természetesen megpróbálja a Mozgalmat felszámolni, közben 
azonban gyakran kényelmetlen helyzetbe kerül: „Egyrészt a stabilizáció 
érdekében kénytelen tekintetbe venni saját törvényeit, másrészt viszont 
ugyanezeket ismételten meg kell szegnie, hogy a demokratizálódási tö-
rekvéseknek ellenállhasson.” (27.) Amalrik nomenklatúrájában az új kö-
zéposztály fölött elhelyezkedő, hatalmon lévő osztálynak „bürokratikus 
elit” a neve. E két osztály alatt él a „nép” (ahova Amalrik munkást, pa-
rasztot, kistisztviselőt egyaránt besorol), amely egyelőre hallgat és senki 
nem tudja, hogy miről. 

A drámai szerepek kiosztása után Amalrik azt kérdi: van-e kilátás arra, 
hogy a jövőben a Demokratikus Mozgalom kibővíti bázisát a „középosz-
tály” soraiból és a siker reményével felveheti a harcot a rendszerrel? A 
válasz negatív: „Ez az osztály (a középosztály) túlnyomó többségében 
olyan középszerű, gondolatvilága annyira 'elhivatalnokosodott' és az intel-
lektuális szempontból legfüggetlenebb része annyira passzív, hogy egy 
ilyen társadalmi rétegre támaszkodó Demokratikus Mozgalom kilátása a 
sikerre rendkívül kétségesnek tűnik.” (19.) A szerző szerint azonban az 
ellenfél, a „bürokratikus elit” sem áll biztosabban a lábán. Az utolsó évti-
zedek jólismert kontraszelekciója, a „természetellenes kiválasztódás” e 
körben még erőteljesebben hatott, mint a középosztályban: ” ... a legbát-
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rabbaknak, legönállóbban gondolkodóknak az uralkodó kasztból való 
kiszorítása arra vezetett, hogy az elit új generációi az évek során mind 
gyengébbek és határozatlanabbak lettek.” (19.) Amalrik a vezető réteget a 
legnagyobb mértékben konzervatívnak látja: egyetlen célja – minden ma-
radjon úgy, ahogy volt. „A rendszer nem támad, hanem védekezik.” (20.) 
Ebben a patt-helyzetben ” ... passzív középosztállyal szemben passzív 
bürokratikus elit áll”. (20.) Bár a szerző jól látja, hogy a „sztálinizmus 
terror nélkül” újabb terrorhoz vezet, a sokak által megjósolt visszatérést a 
tömegterrorhoz mégsem veti fel. Szerinte erre a rendszernek nincs szük-
sége: „apró engedményekkel és kisebb elnyomó intézkedésekkel még jó 
ideig kihúzhatja”. (20.) 

Ezek után rátér a „liberalizálódás” értelmezésére. Való igaz, írja, hogy 
ma „minden szovjet állampolgár nagyobb biztonságban érzi magát és 
nagyobb személyes szabadságot élvez, mint tizenöt évvel ezelőtt”. (24.) 

Amalrik idézi a főleg Nyugaton, de bizonyos szovjet intellektuális kö-
rökben is népszerű „reformista ideológiát”, amely e folyamatból arra kö-
vetkeztet, hogy fokozatos változások és részleges reformok, a régi bürok-
ratikus elitnek új, intelligensebb... elittel való felváltása útján létrejön 
majd a „szocializmus humanizálódása”. (24.) Amalrik ezt az elméletet 
puszta vágyálomnak, az „ésszerű változásokba” vetett naiv hit terméké-
nek tekinti és a leghatározottabban elutasítja. Rámutat arra, hogy a kénye-
lem és a jólét növekedése önmagában még nem biztosíték az elnyomás 
ellen (lásd náci Németországot). Úgy véli, hogy a céltudatos liberalizáló-
dáshoz valamiféle tervre volna szükség, ilyen terv azonban szerinte sosem 
létezett. Nem, mintha a rendszernek nem lenne szüksége reformokra, de 
ez ellentmond a „bürokratikus elit” közvetlen érdekeinek. 

Amalrik szerint: „Ha fenn akar maradni, a rendszernek változnia, fej-
lődnie kell, viszont ahhoz, hogy az elit megtarthassa pozícióit, mindennek 
változatlannak kell maradnia.” (20.) 

Mi hát akkor a magyarázata a megnövekedett szabadságnak, ha nem a 
rendszer liberalizálódása? Amalrik válasza meglepő: a rendszer növekvő 
szenilitása. „Szabadságunk kiszélesedésének” folyamatát helyesebben a 
„rendszer elöregedése” folyamatának kellene nevezni”. (27.) Tételét a 
következő „allegorikus” képpel illusztrálja: képzeljük el, hogy ”...egy 
ember a kezét fenntartva, kényelmetlen helyzetben áll, míg egy másik, 
ugyancsak fárasztó helyzetben, géppisztolyt szegez az illető hasának. 
Nyilvánvaló, hogy sokáig ezt a pozitúrát nem fogják tudni fenntartani: a 
fegyveres elfárad és egy kicsit leereszti a géppisztolyt, mire az első ezt 
arra fogja felhasználni, hogy a kezét kissé lejjebb eressze és egy kicsit 



 

932 

pihenjen. Ugyanígy (!) ma tanúi vagyunk társadalmunk minden rétegé-
ben, de különösen a legfelső és a középső rétegekben, egy mindinkább 
növekvő vágyakozásnak a nyugodt és kényelmes élet után, sőt bizonyos 
mértékű 'komfort–kultusz' is jelentkezik”. (27–28.) 

A helyzet ilyen értelmezése viszont egész más következtetéshez vezet, 
mint amire a reformista ideológia optimista hívei jutottak és Amalrik nem 
riad vissza attól, hogy kijelentse : ” ... ha a 'liberalizálódást' nem a rend-
szer megújulásának, hanem elöregedésének tekintjük, akkor ennek logi-
kus következménye csak a halál és az azt követő anarchia lehet”. (28.) 

Ezután a szerző felveti a kérdést: mit várhatunk a néptől? Lehet-e pél-
dául arra számítani, hogy a Demokratikus Mozgalom szélesebb bázisra 
találhat a nép körében, hogy az elöregedő rendszertől idejében átvegye a 
vezetést? 

Az orosz nép várható viselkedésének analízise a tanulmány egyik leg-
figyelemreméltóbb része. Mint „inside information” feltehetőleg többet 
ér, mint bármelyik „kremlinológus” véleménye. Amalrik szerint ahhoz, 
hogy bármely eszmét meg lehessen valósítani, először is arra van szük-
ség, hogy a nép többsége legalábbis megértse azt. De ” ... az orosz nép 
számára az önkormányzat... és a személyes szabadság eszméi ... teljes-
séggel felfoghatatlanok.” (30.) Amit megért, az az erő és a hatalom, va-
lamint az igazságosság, de Amalrik szerint ez utóbbi nem más, mint az a 
kívánság, hogy „senkinek se menjen jobban, mint nekem”. (31.) A nép 
alig rendelkezik erkölcsi kritériumokkal, mivel a keresztény ideológia 
elsorvadt anélkül, hogy a marxista ideológia a helyébe léphetett volna. Az 
osztályerkölcsöt pedig, amelyet a keresztény morál helyébe próbáltak 
ültetni, Amalrik így jellemzi: „jó az, amit az adott pillanatban a kormány 
kíván”. Ilyen erkölcs, írja, csak a társadalom demoralizálódásához vezet-
hetett. A szerző szerint a nép tömegei potenciálisan destruktív erőt képvi-
selnek s a Demokratikus Mozgalom erről az oldalról sem számíthat jelen-
tős támogatásra. 

A szovjet belpolitikai helyzet megsemmisítő kritikája ellenére Amalrik 
meg van győződve arról, hogy az orosz történelemre annyira jellemző 
inercia folytán a rendszer még hosszú ideig fennmaradhatna, ha sokszoros 
elszigeteltsége következtében nem élne álomvilágban az általános helyze-
tet és saját erejét illetően és nem keveredne katonai konfliktusba. De ép-
pen ez az, amit Amalrik igen valószínűnek tart. 

Erről szól a tanulmány utolsó része, amelyben a szerző a futurológia 
területére lép. Ez könyvének legerősebben vitatható fejezete. Kétes érvé-
nyességű történelmi párhuzamok alapján és az „események logikájára”, 
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meg a „forradalom kérlelhetetlen logikájára” hivatkozva „megjósolja”, 
hogy a Szovjetunió 1975 és 1980 között háborúba keveredik Kínával, 
melynek következtében 1980 és 1985 között széthull. A jövőre vonatkozó 
„jóslatok” természetesen csak hipotézisek és Amalrik maga is lehetséges-
nek tartja, hogy egyik feltételezett alternatívája sem következik be. A két 
kommunista óriás összeütközése különben semmiképpen sem valószínűt-
len és az alkalmazott alternatív szcenáriók módszere sem tudománytalan. 
Az ilyen rövid távra – 15 év – megadott részletes „menetrend” azonban 
erősen vitatható. 

Úgy tűnik, hogy Amalrik számára sem ez a lényeges, hanem maga az 
apokaliptikus jóslat, amely szemmelláthatóan a szerző szilárd hitére épül: 
„Számomra nem kétséges” – írja munkája legvégén –, „hogy ez a nagy 
keletszláv birodalom... fennállásának utolsó évtizedeibe lépett. Ahogy a 
kereszténység felvétele a római császárság elkerülhetetlen összeomlását is 
csak elhalasztotta, de megakadályozni már nem volt képes, ugyanúgy a 
marxista tanok is csak feltartóztatták az orosz birodalom – a harmadik 
Róma – összeomlását, de elhárítani már nem tudták.” (58.) 

Stílusa, hasonlatainak ereje itt már szinte a bibliai próféták nyelvezeté-
re emlékeztet. Az összes orosz társadalmi osztályokra és a történelmi 
orosz államra zúdított kritikáját, a súlyosabbnál súlyosabb elítélő jelzőket 
olvasva önkéntelenül is felötlik bennünk a kérdés: vajon mindezt valóban 
szószerint kell-e érteni? Apokaliptikus jóslataival, szavának lesújtó erejé-
vel talán csak felrázni, „ostorozni” kívánja az orosz népet? Minthogy 
azonban a tanulmány következtetései jórészt éppen a kritikára épülnek, 
gyanúnk beigazolódása sokat vonna le a könyv tudományos értékéből. 
Minek tekintsük hát a szerzőt: történésznek vagy prófétának? 

Amalrik személyes ismerőse, Anatol Shub amerikai újságíró szerint a 
szerző „szkeptikus mindenféle eszmével szemben, a sajátját beleértve... és 
szívesebben tesz fel lehetetlen kérdéseket, mint ad egyszerű válaszokat.” 
Be kell vallanunk, hogy nekünk viszont nehezünkre esik egyszerű választ 
adni saját „lehetetlen” kérdésünkre. Különben: Amalrik a könyvvel kap-
csolatban nem lép fel a tudományosság igényével. Könyve bevezetőjében 
hangsúlyozza, hogy tanulmánya nem tudományos kutatás eredményekép-
pen jött létre, hanem kizárólag személyes megfigyeléseken és megfonto-
lásokon alapszik. E megfigyelések és megfontolások írott eredményeit 
olvasva az a benyomásunk, hogy személyében nem mindennapi hybriddel 
van dolgunk: egy prófétai hajlamú (és bátorságul) történésszel. Ami pe-
dig könyvét illeti: a leghelyesebb, ha annak tekintjük, aminek íródott: 
vitaindító történeti–politikai vázlatnak, amely a körülmények folytán 
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megíratlan maradt nagyobb lélegzetű történelmi monográfia helyett jött 
létre. 

Tagadhatatlan, hogy Amalrik könyve ellentmondásra, gondolkodásra 
késztet. Ugyanakkor stílusa, meglepő ellentét–párjai és ragyogóan szel-
lemes hasonlatai rendkívül élvezetes olvasmánnyá teszik. Valószínűnek 
látszik, hogy a most megjelent magyar fordítás az olvasóközönség részé-
ről azzal az érdeklődéssel fog találkozni, amit valóban megérdemel. 
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KOVÁCS IMRE 
Devictus Vincit – Legyőzötten győztes228 
József Cardinal Mindszenti: Memoirs, MacMillan, New York, 1974, 341 
lap 
 
Senki sem tagadhatja meg önmagát, legkevésbé Mindszenty József, aki-
nek emlékiratait most olvastam el angolul és nem csalódtam benne: tel-
jességében önmagát adja. Következetesen és magabiztosan, sokszor fölé-
nyesen; meggyőzően és megrázóan, a letartóztatását követően nagyonis 
emberien. 

A könyvet a MacMillan–cég adta ki, a jónevű amerikai kiadóvállalat 
védjegye a memoár–irodalom; aki náluk jelenik meg, elismerése és sikere 
egyaránt biztosított. Mindszenty önéletrajzán érezhető a sietség, a kiadó 
nyilván számolt aktualitásával és nem akart késedelmeskedni, ami ártott a 
munkának. Szerkezetileg kiegyensúlyozatlan, angolra nem közvetlenül 
magyarból fordították, németből ültették át; így sok hiba és félreértés csú-
szott bele, bár a fordító házaspár, Clara és Richard Wintson, jó ismerőse-
im, kitűnő munkát végeztek. Tudtommal a kéziratot felkérésre többen 
átnézték, de a javasolt változtatásokat éppen a sürgősségre, vagy talán a 
szerző érzékenységére való tekintettel nem vehették figyelembe. 

A 341 lapos könyv nagyjából hat részre tagolódik. Elejére került egy 
elhamarkodott, vázlatos Kronológia, mely jelentéktelen vagy téves adatok 
felsorolásával elkedvetlenítheti az olvasót, mielőtt a legjobb részekhez ér. 
(Horthy Miklós kormányzó pl. a szovjet főparancsnokságtól kért fegyver-
szünetet, holott valójában a szovjet kormánytól, magától Sztálintól kért; 
nem 1944. október 16-án intézett rádiószózatot a magyar néphez, hanem 
előző nap, október 15-én. Azt megtudjuk, mikor kezdődött a potsdami 
konferencia, de azt nem, hogy mikor ért véget. Malenkov lemondását 
közli, de az utódokról hallgat. Kovács Bélát öt nappal előbb tartóztatják le 
az oroszok, mint az ténylegesen megtörtént. Aztán csak úgy odavetve: „A 
parasztoknak adókedvezményt ígérnek”, 1953. július 26, és négy nap 
múlva: a „mezőgazdasági hiteleket megkönnyítik”. Kurtán–furcsán törté-
nik a „poznani események” és a „lengyelországi események” megemlíté-
se, évvel és hónappal, de minden magyarázat nélkül. Stb.). 

A bevezetőben egy régen elfelejtett filmmel, The Prisoner, száll vitába 
Mindszenty, a főszereplő egy bíboros, akit Alec Guiness alakít és aki 

                                                           
228 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 6. számában. 
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hozzája hasonlít: kifogásolja a beállítást, a fogság kényelmét, az étel bő-
ségét, a vallatás emberiességét. Ezt is el kellett volna hagyni, saját törté-
nete önmagáért beszél. 

A következő rész, vagyis az első fejezet a gyerekkort tárgyalja, a ha-
gyományos magyar munkák zsánerében, mert az élet, ugye, a születéssel 
kezdődik és az egészet időrendben kell végigtárgyalni. Mindszenty részle-
tekbe megy, helységek, nevek, lokális szereplők felvonultatásával, akik 
között még a tájékozottabb olvasó is nehezen igazodik el. Elnagyolt, 
ugyanakkor feldarabolt a nyilas uralom, a szovjet megszállás, a háború 
utáni demokratikus kísérlet és a koalíciós politika ismertetése, nyúlfarknyi 
fejezetekben, nem mindig találó címekkel, s megint csak a nevek légiójá-
val és a közszereplők szűkszavú, legtöbbször elfogult jellemzésével. 
Mindszenty a bevezetőben azt írja, mindent elmond, csak arról hallgat, 
amit a tisztesség, emberi és papi becsülete tilt, hogy nyilvánosságra hoz-
za. Jó lett volna, ha öncenzúráját még szabatosabban, lelkiismeretesebben 
gyakorolja és azokat is kíméli, akiket képtelen volt megérteni, a szívébe 
zárni. 

A 83. lappal kezdődik a könyv legizgalmasabb, legdrámaibb része: le-
tartóztatása és mindaz, ami velejárt. A következő szakaszokban bebörtön-
zéséről, a forradalomról, az amerikai követség vendéglátásáról és önkén-
tes száműzetéséről ír: az olvasó nem tudja letenni a könyvet, amíg a végé-
re nem ér. Mindszenty jó elbeszélő, írása tömör, erőteljes, pontos, kihívó. 
Ha azzal a drámai jelenettel kezdi, amikor 1948. karácsony másnapján, 
december 26-án este az esztergomi érseki palotában letartóztatják; életét 
és tevékenységét pedig rövidebben és villanás-szerű visszaemlékezések-
kel beledolgozza a következő fejezetekbe, akkor könyve nemcsak tartal-
milag, de műfajilag is tökéletesebb lehetne. 

Az egyetlen helyes igazítás a szövegbe illesztett beszédek, cikkek, 
pásztorlevelek és memorandumok kioperálása volt, melyek Dokumentu-
mok címszó alatt a végére kerültek és a függeléket alkotják, nyolcvannégy 
oldalon. 

Szerkezeti hibái ellenére a könyv lenyűgöző, döbbenetes olvasmány, 
minden fejezetéből más és más Mindszenty lép elénk, a plébános, a püs-
pök, a prímás, a fogoly, a száműzött, akiket azonban kemény magatartás-
ba ötvöz rendkívüli hite és akarata. Egyszerű parasztházban született a 
Vas–megyei Mindszenten, fiatalságában a család és az egyház formálja, 
különösen anyja, Kovács Borbála volt rá nagy hatással, később egyik 
elődje a veszprémi püspökségben, Padányi Bíró Márton; mindkettőjük 
alakját monográfiába foglalta. 
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Származása és lelkipásztorkodása alapján ismerhette a népet, mégsem 
értette teljesen. A parasztság erényeit vallásosságával mérte, hasznosságát 
szorgalmával és nemzeti érzületével, hazafiasságával. A két háború közti 
keresztény kurzus az igazi eleme, inspirálta, ambicionálta, gyengének vélt 
vezetőit kritizálta; a szociális problémák nyugtalanították, de igazi jelen-
tőségüket nem fogta fel, olyan mélyen nem nézett a magyar élet tragikus 
szakadékaiba, hogy átfogó rendezéssel, nagyvonalú reformtervekkel elő-
készíthette volna a feltartóztathatatlan változást. Mint veszprémi püspök 
(1944. március 25-én szentelték fel) az egyházmegye huszonnégyezer 
holdjából tízezret el akart adni, hogy a bevételből a parasztságot megse-
gítse és új plébániákat építsen (Bíró Márton szellemében, aki a török dú-
lás nyomait igyekezett energikuséin és szorgalmasan eltüntetni), de a Hit-
ler-barát kormány a hadigazdálkodásra való hivatkozással letiltotta. 

1944 őszén uralomra jutott nyilasokkal igazságérzete szembeállította, 
akik ugyanazokért a „keresztény” eszmékért akarták szolgálatukba állíta-
ni, melyektől a kommunisták felszínes kiértékelésükkel, bárgyú, otromba 
melléfogásukkal meg akarták fosztani a magyar népet. Erős, nagy hite, 
emberi és papi következetessége megrendítő és felemelő, a könyvben 
elejétől végéig az olvasó egy igaz hívő jelenlétét érzi, Mindszenty nagy 
ember és nagy hívő, talán az utolsók egyike ateista korunkban. Ha politi-
kai nézeteivel nem is lehet mindenben egyetérteni, erkölcsi ereje előtt 
meg kell hajolni. Tiltakozott az általános jogtalanság, törvénytelenség és a 
zsidóság üldözése ellen, mire Szálasiék bebörtönözték Sopronkőhidán. 
Tanúja Bajcsy–Zsilinszky Endre embertelen és értelmetlen kivégzésének; 
karácsonyesti miséjén részt vesz az egész börtön: nem enged, nem alku-
szik, kitart. 

Hasonló eréllyel és bátor elszántsággal néz farkasszemet az oroszokkal 
és a kommunistákkal. Amikor 1945 húsvéthétfőjén Sopront elfoglalják, a 
polgármester kérését, hogy a „felszabadított” foglyok nevében üdvözölje 
az oroszokat és fejezze ki hálájukat irántuk, elutasítja. Hazafelé Vesz-
prémnek, vonaton eléri Pápát, a polgármesterkedő Sulyok Dezső, keresz-
tényérzelmű, demokratikus politikus azt mondja, biztosan kapna autót az 
orosz városparancsnoktól, ha kérne. Nem kér, gyalog folytatja útját. Hiva-
talosan nem akart érintkezésbe kerülni az oroszokkal, hálát sem érzett 
irántuk; minden kísértő vagy kompromittáló alkalom elől kitért. 

Mindszenty nem fogadta el az oroszok jelenlétét Magyarországon, 
amit kérésekkel és formalitásokkal legalizált volna (legalábbis ezt hitte). 
Nem fogadta el a kommunistákat, még koalícióban sem, mert azzal elis-
merte volna 1945 legációját. Ez volt magatartása és politikája Achilles–
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sarka. Nem értette meg, vagy ha meg is értette, nem tudta elismerni a vál-
tozással uralomra (és nem hatalomba) jutott demokratikus magyar veze-
tők hivatását, kétségbeesett erőfeszítését, hogy az adódott, rendkívüli ne-
héz és kényes helyzetben biztosítsák a magyar államiság jogfolytonossá-
gát és az ország létezését valamilyen fokú függetlenséggel, mert akkor 
legyőzötten és letiportan csak ezt lehetett tenni: mást nem! 

Egy másfajta legalitást képviselt, felfogásában az egyetlen jogfolyto-
nosságot. A 79. prímás volt, ezerév örökségével: előbb alakult meg az 
esztergomi egyházmegye, mint a magyar királyság, ismerte jogait, tudta 
kötelességét. A bolsevik forradalom kitörése és a 19-es magyarországi 
proletárdiktatúra óta, a marxizmus elméletének és gyakorlatának teljes 
ismeretében tudta és hirdette, hogy az egyháznak és a kommunizmusnak 
semmi köze egymáshoz. Ég és föld, tűz és víz ellentéte: összeegyeztethe-
tetlenek! Amikor prímási kinevezésekor (1945. szeptember 17.) az ideig-
lenes kormány jókívánságait fejezte ki, azt válaszolta, „az ország legna-
gyobb közjogi méltósága kész szülőhazáját szolgálni”. Felfogásában (és a 
még érvényben lévő alkotmány homályos értelmezése szerint) a prímás a 
király után a legmagasabb közjogi méltóság; megkoronázza a királyt, aki 
a tanácsait kikéri és akit a törvények betartására int, ha kell, kötelez; hibá-
iért megleckéztet, akadályoztatásakor helyettesíti. Alkotmányos válság-
ban, átmeneti időben a prímás egyeztető, arbitrátor; magas méltóságáért és 
hatalmáért egyes korokban gyűlölték, üldözték, megsemmisítésére törtek. 

Mindszenty idézi emlékirataiban 1948-as szózatát, amikor a „felkorbá-
csolt hullámverésben Istenért, Egyházért, Hazáért helyt állott”: két elődje 
elesett a harctéren (nem nevezi meg őket), kettőt összes javaitól „konfis-
kálással” megfosztottak, Vitéz Jánost fogságba vetették, Martinuzzi „ha-
talmasoktól felfogadott orgyilkosok kezétől esett el”, Pázmány Pétert, a 
„legnagyobbat” száműzték. A mártíromságra készen, akaratlanul is pre-
cedenst hozott fel saját eliminálására. 

Dehát mégis mi lett volna szolgálata, amire felhívta az ideiglenes kor-
mány figyelmét, az átmenet idején? Logikusan csak arra lehet következ-
tetni, hogy el akarta odázni a köztársaság szerinte elhamarkodott kikiáltá-
sát, mert a szerinte változatlan királyságban az államfői funkciók gyakor-
lása őt illetné meg. Olyan jogokra hivatkozott, amelyeket az idő (és Isten) 
malmai felőröltek. 

Merevségével és hajthatatlanságával elvetette az „ahogy lehet” politi-
káját és a vagy–vagy játszmájára tette fel a magyar sorsot. Elismerte a 
földreform jogosultságát, de helytelenítette végrehajtását, mert a szovjet 
főparancsnokság (már megint) erőltette az országra. Egy nemzedéket 
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fosztott meg álmaitól és ütött el politikai jussától; a népi mozgalmat deza-
vuálta, hiszen a harmincas években és a háború alatt különböző progra-
mok különböző pontokban követelték a földreformot, köztük katolikus 
ifjúsági szervezetek is. (Biztosan gépelési vagy szedési hiba, de a Krono-
lógiában 1945. március 15-én az ideiglenes kormány a „25.000 hold me-
zőgazdasági terület egyharmadát érintő” földreform rendeletet adott ki : 
az olvasó joggal kérdezheti, miért a nagy felháborodás ...) 

A negyvenötös novemberi választásról úgy vélekedett (amit a püspöki 
kar körlevele kifejtett), hogy igaz hívő nem szavazhat totalitárius pártra, 
mely erőszakot hirdet és alkalmaz; valójában egyetlen pártot sem ajánlot-
tak a magyar nép figyelmébe (ami okos tartózkodás volt); azt tanácsolták, 
mindenki lelkiismeretére hallgasson és arra a jelöltre szavazzon, aki a 
jogrendért és erkölcsiségért harcol, hazafias, nemzeti érzelmű. Nem volt 
egy elismerő szava a magyar néphez, amiért nyolcvanhárom százalékkal 
elutasította a kommunista pártot (vele az orosz megszállást). Nem volt 
dicsérő szava a demokratikus közszereplőkhöz sem; leckéztette Tildy 
Zoltán államelnököt és Varga Bélát, a parlament elnökét, leginkább azon-
ban Nagy Ferenc miniszterelnököt, akit a kormányzásban tapasztalatlan-
nak, a jogalkotásban járatlannak minősít. Kivehető inszinuálással őt teszi 
felelőssé az 1945. évi VII. te. megalkotásáért, amit következetesen „hó-
hértörvénynek” nevez és elítéltetésére is alkalmazták. Még Sulyok De-
zsőt, legjobb hívét sem kíméli, amiért a miniszterelnökség megcsillantá-
sával „rábírták” a köztársasági törvény parlamenti előterjesztésére: meg-
szavazását személyi sérelemnek tekintette. 

Igazságtalan Szekfű Gyulával szemben, akiről azt írja, hogy a Forra-
dalom után című könyve miatt a „bolsevista megszállottságban élő ország 
szomorú megvetéssel nézett el a feje felett”. A könyv nem rossz, az or-
szág szovjet megszállás alatt volt és Szekfű nem Rákosi ajánlatára, hanem 
az én rábeszélésemre fogadta el a moszkvai követséget. 1946 nyarán so-
kat voltam vele, magyarázgattam, hogy a „koronát” ezúttal Moszkvától 
kell kérni, hosszú, sötét éjszaka borul az országra, az adottságokhoz kell 
igazodnunk. Másként méri fel őt, ha jobban ismeri a magyar lelkiséget, 
azt a tragikus tudathasadást, hogy az egyik magyar elmegy a szultánhoz, a 
másik a Habsburgokat szolgálja, Sík Sándor, a nagy papköltő bátyja, a 
kommunista Sík Endre moszkvai emigrációjából hazatérve lesz külügy-
miniszter. Rajk Endre Szálasi kitelepítési kormánybiztosa, fivére László, 
a kommunista párt egyik vezetője, belügyminiszter, majd Rákosi áldoza-
ta. A híres történész-ikrek egyike, Hóman Bálint németekhez megy, a 
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másik, Szekfű Gyula Moszkvába követnek a magyar sors kiismerhetetlen 
labirintusában. 

Aktivitásával Esztergomban Mindszenty egy másik politikai központot 
teremtett és a magyar nép igazi szószólójának hitte, hirdette magát. Tilta-
kozott a svábok kitelepítése, az összeesküvési perek és Kovács Béla letar-
tóztatása ellen. Számonkérte a felvidéki magyarság sorsát, táviratban til-
takozott az ENSZ-ben, Truman amerikai elnöknél és VI. György angol 
királynál deportálása ellen. Felkereste a börtönöket és internálótáborokat, 
ha nem engedték be, méltatlankodott, hogy az ország első zászlósurával 
ezt nem tehetik; addig várt teljes főpapi díszben, amíg a kapuk ki nem 
tárultak. Mindehhez joga volt, de nem öröklötten, hanem azzal a felha-
talmazással, ami a demokráciák polgárainak kijár és ami papi hivatásából 
ered. 

Bátran kihívta a végzetet és egyéni sorsát nem kerülhette el. A 45–47-
es demokratikus kísérlet idején még vitatkozhatott, zsörtölődhetett, a 
rosszallását kifejezhette; amint a kommunisták átvették a hatalmat, meg-
változtak a játékszabályok. További megértésre vagy jóindulatra nem 
számíthatott, ezzel tisztában kellett lennie, mert a kommunisták is azt val-
lották, amit ő, a két hierarchia, az egyház és a „népi demokrácia” nem 
férhet meg egymással. Vagy csak a kommunisták feltételeivel, mert nem 
tűrhették, hogy egy másik „totális” rendszer birtokolja az embert, kísérje 
el, vezesse végig életútján a bölcsőtől a koporsóig; tanácsokkal lássa el és 
szertartásaival méltóságába emelje. Erre ők is igényt tartottak, hogy ki-
formálhassák a „szocialista embert” (akkor még azt hitték, hogy sikerül), 
s mivel benne látták a nagy szimbólumot, az egyház rettenhetetlen képvi-
selőjét, elhatározták likvidálását. 

A vész közeledtét érezte Mindszenty, letartóztatására felkészült. 1948 
novemberében intézkedett, milyen sorrendben töltsék be az esztergomi 
helynöki tisztséget és kinyilatkoztatta, vallomást nem tesz, ha kínzásokkal 
és személyisége megtörésével mégis kicsikarnák belőle, érvénytelen. 
Azon a bizonyos karácsonymásnapján felvette legkopottabb reverendáját, 
ujjára húzta legszerényebb püspöki gyűrűjét, nyakába akasztotta a legegy-
szerűbb láncot és zsebébe süllyesztette azt a töviskoszorús Krisztus–
képet, amit egy híve küldött neki, kézírással: Devictus vincit – legyőzöt-
ten győztes! Várta pribékjeit, akik nagy készültséggel megérkeztek és 
lefüggönyözött autóban Budapestre hurcolták. 

Amint bevágódott mögötte a cellaajtó az Andrássy út 60 pincéjében és 
lerángatták róla reverendáját, a kiszolgáltatottság érzete hatalmába kerítet-
te, pedig eleinte bátran viselkedett. Rabtartói a vallatást le akarták egysze-
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rűsíteni az eléje tett, jóval előbb összetákolt, koholt vádakat tartalmazó 
jegyzőkönyv aláírására, melyben bevallja „államellenes” bűneit. A bíbo-
ros ellenkezett, érvelt, magyarázott; akkor visszavitték cellájába, ráparan-
csoltak, hogy vetkőzzön le és gumibottal teste „minden felületét” verték. 
Biztosan nemi szerveit is, melyről az illendőség okából hallgat, pedig az 
ott gyakorlatban volt. Összeszorította fogait, hogy ne jajgasson, azért a 
kínzások hatása alatt nyöszörgött, hörgött, és a kínzói elégedett örömmel 
tovább verték, míg el nem veszítette eszméletét. 

A vadállatiasság, a szadizmus, az elaljasodás meghökkentő megnyil-
vánulásait elégszer olvashattuk, ilyen megrendítően csak ritkán. Az ember 
megszokja a rémtörténeteket és mind kevésbé háborodik fel: Mindszenty 
beszámolójával a borzalmak felnagyulnak, mint a vetítés egy mozivász-
non, az ember émelyeg és ölni tudna. Engem megrázott, felforgatott, szé-
gyennel töltött el, s miközben olvastam, egyetlen vigaszom az volt, hogy 
akkor már nem ültem a parlamentben, egy éve elhagytam Magyarorszá-
got; még a jelenlétemmel vagy a hallgatásommal sem fedeztem a Rákosi–
éra inkvizícióját. 

Az éjszakai vallatások, a hajnalba nyúló brutális verések, az a fenyege-
tés, hogy behozzák anyját is, az ételébe kevert akaratfeloldó szerek végül 
is megtörték ellenállását. A test legyengülésével egyidejűleg hallucináci-
ók gyötörték, elmosódott a határvonal a valóság és a képzelődés között, 
már nem tudta mit mond, mit ír alá, mire vállalkozik: a büszke, erős, ön-
tudatos, bátor prímás helyett egy megtört embert kínoz tovább a szadista, 
vadállati had. Kafkai jelenés szerint a cellájába naponta bevonul egy há-
romtagú orvosi csoport, szótlanul megvizsgálják, szótlanul távoznak, 
hogy jelentsék, bírja-e még? Egy utolsó tiszta pillanatban, amikor a jegy-
zőkönyvet megint eléje teszik, melyben be kell vallania, hogy kémkedett 
az amerikaiaknak, összeesküvést szőtt Habsburg Ottóval a köztársaság 
megdöntésére és valutával feketézett, meggyötörtén végül is aláírja, de 
neve után odabiggyeszti, C. F., coactus fed, vagyis kényszer alatt; de a 
vallatói kérdésére kifejti, cardinalis foraneus – provinciális bíboros, nem 
kúriai. Amikor rájönnek turpisságára (vajon kitől és miként), az ütlegek 
zuhatagával bosszulják meg. 

Harminckilenc nap és harminckilenc éjszaka verték–kínozták; akkor 
feladták rá a papi ruháját és népbíróság elé állították. Kirendelt védője, 
egy viharvert öreg bolsevik mozgalmi, azt tanácsolta, valljon be mindent, 
a kínzásokról hallgasson, akkor kedvezőbben ítélik meg, esetleg elkülöní-
tik ügyét. Maga se akart ártani szenvedő, vádlott társainak, akiket az övé-
hez hasonló machinációval kevertek bele kirakatperébe. Ártatlanságát 
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hajtogatta, válaszaival mégis elég ürügyet szolgáltatott a népbíróságnak, 
hogy életfogytiglanra ítélje. 

Ami vele történt az Andrássy út 60-ban, a tárgyaláson és a börtönben, 
arra nincs magyarázat és mentség, felmentés és megbocsátás, ö maga 
megbocsátott kínzóinak és „bíróinak”, ami papi kötelessége volt („nem 
tudják, mit cselekszenek”); mint ember nem tudta elfelejteni, könyve a 
bizonyíték. Erősebb a kommunista rendszernél, mely képtelen volt vele 
szemben ugyan arra a gesztusra, amivel a kommunista politikai foglyok 
ezreit rehabilitálta, hogy ti. a „szocialista legalitás megsértésével” ítélték 
el őket. Csak akkor lettek volna hajlandók kiengedni a börtönből, 1956 
kora őszén, ha személyesen kegyelmet kér, a rehabilitálását meg ahhoz 
kötötték, hogy esküt tesz a kommunista alkotmányra, áldását adja az ál-
lamosításokra és a kollektivizálásra, hivatalos látogatást tesz az államel-
nöknél (Dobi), a miniszterelnöknél (Hegedűs) és a párt első titkáránál 
(Gerő). A pertörlés egyszerűbb és célszerűbb megoldásnak kínálkozott, 
mert egyik felet sem kötelezte volna, de megint csak a rezsim volt a 
gyenge, a gyengébb. 

A börtön rutinjában, amit nagyon jól érzékeltet, Mindszenty legjelen-
tősebb győzelme misézési jogának visszanyerése volt; emberfeletti hite és 
anyja rajongó szeretete átsegítette a kegyetlen éveken. Legkegyetlenebb a 
Conti–utcai börtön volt, ahol végighallgatta Rajk László akasztását, s utá-
na a megelégedetten reggeliző rendőrtisztek és belügyiek elé vezették, 
mert szadista kielégültségükhöz kellett a bíboros újabb megalázása, kö-
zöttük felismerte Péter Gábort. Amint azonban visszanyerte testi és szel-
lemi erejét, Mindszenty megint a régi magabiztos, fölényes főpap, aki 
fegyelmezi önmagát, leckézteti börtönigazgatóit és kioktatja őreit, őszin-
tén ír álmairól, reményeiről, olvasmányairól; különös hatással volt rá 
Carlyle „nagy munkája” a francia forradalomról, kedvence volt Dickens, 
Shakespeare színdarabjait többször elolvasta, Shaw és Ibsen nem 
impresszionálta. 

Kiszabadulása 1956. október 30-án Felső–Petényből, ahol az utolsó 
hónapokat háziőrizetben töltötte, egy darab magyar történelem, kissé fél-
szeg szerepe a forradalomban, a helyzet tragikus félreértése: mentsége, 
hogy nyolc évig el volt zárva a világtól. A forradalmi kormány Tildy Zol-
tánra osztotta ki az összeköttetést vele, a tájékozódásnál azonban jobban 
érdekelte az egykori államelnök változásainak kiértékelése. Konklúzió: 
megbánta korábbi tetteit, beismerte tévedéseit, hibáit. November harma-
diki rádiószózata mindmáig vitatott. Sokan kifogásolják, főleg azok, akik 
nem hallották, vagy nem olvasták; én attól eltekintve, hogy a 45–47-es 
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demokratikus kísérletet megint egybevette a kommunista uralommal, nem 
találtam kivetni valót benne. A régi, jelszavas nacionalizmusnak nincs 
többé értelme, mondotta, békében kell élni a szomszédokkal és tudomásul 
kell venni, hogy közibük tartozik a hatalmas Szovjetunió is. Egységre, 
kemény munkára szólította fel honfitársait. Joga volt elmondani, ami a 
lelkét nyomta, mert mi másra való a szabadság, amit akkor a magyar a 
legdrágább kincsének tartott. 

November negyedikén hajnalban nagykabátja alá gyűrt reverendával 
(hogy fel ne ismerjék), szovjet katonák között menekül az amerikai kö-
vetségre. Félóra alatt megkapja a menedékjogot, titkára négy órán belül, 
az alagsorban magábaroskadtan üldögélő Kovács Béla kérését elutasítják. 
Az USA többéves vendéglátását „félfogságnak” nevezi, bár jól bántak 
vele, az időnkénti feszültségek sem voltak veszélyesek. Amíg „divatban 
volt”, a hidegháború idején, előkelő látogatói akadtak, az olasz, francia, 
argentin nagykövet, egyik miséjén a Kennedy-nővérek is megjelentek, de 
Nixon nem szólt be hozzá, amikor magánemberként Budapesten járt, a 
szomszéd szobából hallotta hangját. Aztán az előkelő látogatók elmarad-
tak s a Vatikán követei megjelentek. Miért maradt oly sokáig az amerikai 
követségen, miért nem lépett ki a vaskapun, hogy megadja magát sorsá-
nak? – ezt maga is kérdezi. Végül a pápa kérését teljesíti és félfogságból 
teljes száműzetésbe megy, élete legnagyobb keresztjével a vállán. 

A Szentszékkel folytatott tárgyalásai a távozása feltételeire vonatkoz-
tak, egyik visszatérő probléma azonban a kézirata volt. Az amerikai kö-
vetségen megírta emlékiratait beledolgozva a rendelkezésére bocsátott 
anyagot, a peréről kiadott sárga és fekete könyvet. A pápai követ, Zágon 
József prelátus azzal érvelt, hogy kint könnyebben sajtó alá rendezheti; 
VI. Pál pápa is megvillantja előtte a kiadás lehetőségét, szabadabban cse-
lekedhet, ha lemond a prímási méltóságról, amire már XXIII. János is 
kérte: jöjjön Rómába, kúriai beosztást kap. VI. Pál pápa kimentette az 
országból, szeretetével, dicséretével és ajándékaival elhalmozta, aztán 
bókjai közepette az esztergomi érseki széket megüresedettnek nyilvánítot-
ta, ezzel lényegében felmentette. 

Mindszenty a pápa intézkedését nem fogadta el, a gordiuszi csomót 
mégis kettévágták: Rómából vagy Bécsből nem láthatná el főpapi teendő-
it, az esztergomi egyházmegye és a magyar katolikus egyház vezetése 
visszaszállt a pápára, aki Mindszenty helyettesítésére apostoli kormányzót 
nevezett ki Lékai László püspök személyében. 

Én úgy látom, hogy a pápa feloldotta Mindszenty bíborost az egyházi 
megkötöttségek alól, mint szabad ember elmondhatja, ami vele és a ma-
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gyar néppel történt, s ez mégiscsak nagyobb szolgálat, mint egy üres cím 
viselése. A pápa meg elháríthatja a kifogásokat azzal, hogy már nem tar-
tozik a magyar hierarchiába, nem vonhatja felelősségre. 

Ebben az értelemben Mindszenty könyve jelentős és értékes szolgálat. 
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HANÁK TIBOR 
Miért épp a szociológia?229 

 
Nem csodálkozhatunk azon, hogy a tudományos élet köreitől távolálló 
egyszerű emberek is, bel- és külföldiek egyaránt, felteszik a kérdést, va-
jon Magyarországon miért foglalkoznak mostanában annyit a társadalom-
tudományok helyzetével, nevezetesen a szociológia szerepével és a szoci-
ológusok magatartásával. Ha áttekintjük a szociológia magyarországi tör-
ténetét, méginkább tápot kap az a benyomás, hogy a szovjet értelmezésű 
marxizmus és a hazai szociológia – hogy úgy mondjam – nincsenek jó-
ban, nem akar sikerűim a hazai marxizmus és a hazai szociológia koeg-
zisztenciája, békés egymás mellett élése. 

Pedig e század elején, akár Lukács György tanárára, a berlini Georg 
Simmelre, akár a budapesti Jászi Oszkárra gondolunk, a szociológia fellé-
pése egyenlő volt a marxizmus fellépésével, a társadalmi jelenségeket 
nem lehetett másként kutatni, mint összefüggésben a társadalom anyagi 
alapjaival, a gazdasági helyzettel, tehát a történelmi materializmus felis-
meréseinek bevonásával. A szociológia és a marxizmus kezdeti összefo-
nódása ellenére, mikor Magyarországon egyeduralkodóvá lett a marxiz-
mus, egyszeriben megszüntették a szociológiát mind a kutatás, mind az 
oktatás területén. Valahogy úgy okoskodtak, mint amaz arab nagyvezér, 
ki felgyújtotta az antik világcsodát, az alexandriai könyvtárat. Azt mond-
ta: vagy az van a könyvtárban, ami a Koránban is megtalálható, vagy az, 
ami nincs a Koránban. Ha az van a könyvtárban, ami a Koránban, akkor 
fölösleges, ha meg más van benne, akkor veszélyes, így hát a könyvtárat 
mindenképp fel kell gyújtani. A sztálini marxizmus ehhez hasonlóan csak 
a fölösleges és a veszélyes alternatíváját látta a szociológiával kapcsolat-
ban: vagy az van a szociológiában, ami a történelmi materializmusban, 
vagy az van benne, ami nincs a materializmusban, vagyis semmiképp 
nincs szükség rá. Jellemző, hogy Fogarasi Béla még az ötvenes évek kö-
zepén is azt a kijelentést tette, hogy ha nyugati nemzetközi fórumon meg-
kérdeznék tőle, van-e a marxizmusnak szociológiája, azt válaszolná: 
„igen van, éspedig nagyon jófajta: a történelmi materializmus”. Valójában 
a történelmi materializmus ideológiájával tartották távol a modem szocio-
lógiai kutatások eredményeit. 

                                                           
229 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 6. számában. 
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1960 táján azonban a szocializmus újra felfedezte a szociológiát, a 
konkrét társadalmi kutatásokat. Magyarországon is megélénkült ez a tu-
domány, számos felmérést készítettek, folyóiratokat indítottak, tanácsko-
zásokat tartottak. Ezek ismeretében úgy tűnik, hogy a szovjet szocialista 
rendszer szemszögéből nézve a szociológia újrafelfedezése és művelése 
nem kevésbé problematikus, mint a szociológia megtagadása volt. Az 
elmúlt esztendőkben egymás után pattantak ki az elgondolkodtató esemé-
nyek, határozatok, személycserék, a pártból való kizárások. 1973 elején 
antimarxista szociológiai csoport tevékenységéről esett szó, majd a párt 
központi bizottsága mellett működő Kultúrpolitikai Munkaközösség hatá-
rozatából megtudtunk egyet-mást, többek között azt, hogy egyes szocio-
lógusok tanulmányokat készítettek, melyeket azonban nem hozhattak 
nyilvánosságra. A Társadalmi Szemle 1974-es májusi száma ismét ráncba 
szedi a szociológiát, kimondja, hogy biztosítani kell a „marxizmus hege-
móniáját” és reális célként kell kitűzni „a marxizmus kizárólagosságának 
megteremtését”. A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése pedig 
kilátásba helyezte a társadalomtudományok, köztük a szociológia helyze-
tének mielőbbi megtárgyalását, – mint ezt a Magyar Tudományban olvas-
hatjuk. 

De miért épp a szociológia? – kérdezhetnénk. Miért épp a szociológiá-
val vesződik annyit a marxista ideológia? Miért épp a szociológia bizo-
nyul rebellis tudománynak a szocialista rendszerben, miért számítanak 
„nehéz embereknek” a szociológusok? 

Kényszerű leegyszerűsítéssel azt válaszolhatnánk, hogy a szociológia 
és a hivatalos rangra emelt marxizmus ellentétének szorosan összefüggő 
kettős oka és egyúttal kettős konfliktus–felülete van: az elmélet nem fér 
össze a tényekkel, a tények az elmélettel. 

A marxista elmélet óhatatlanul összeütközésbe kerül nemcsak a szo-
ciológiával, hanem minden ténymegállapító tudománnyal, ha önmagát 
tételekhez köti. Márpedig a szovjet marxizmus tételekre épít, tehát bizo-
nyos kész tanra, míg viszont a szociológia a valóság, méghozzá a politi-
kával szorosan összefüggő társadalmi valóság tényleges helyzetét és ala-
kulását akarja megállapítani. Ha a történelmi materializmus tételeit néz-
zük, ezek leszögezték a társadalom fejlődési törvényeit, osztálytagolódá-
sát, a tudomány és kultúra szerepét, kimondták, hogy mi idézi elő a válto-
zásokat, hogy merre halad a történelem, hogy milyen sors vár a munkás-
ságra, hogy teljesen elnyomorodik, de viszont ennek következtében válik 
forradalmi erővé, véget vet a kizsákmányolásnak és felépíti az igazságos 
és szabad társadalmi rendszert. 
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A konkrét szociológiai kutatás ezzel szemben felszínre hoz olyan té-
nyeket, melyek nem egykönnyen egyeztethetők össze a történelmi materi-
alizmus túl általános tételeivel. Vizsgálódásai során azt láthatja a kutató, 
hogy valójában nem csupán két osztály létezik a társadalomban, hanem 
meglehetősen bonyolult a rétegeződés, hogy a kultúrának olykor nemcsak 
felépítmény–szerepe van, hogy a munkásság nem nyomorodott el s jólé-
tével lassan el is vesztette forradalmi jellegét. Csupa olyan tények, me-
lyeket a történelmi materializmus megkérdőjelezésének lehet minősíteni, 
s amelyek szinte követelik annak tisztázását, hogy vajon miként viszony-
lik egymáshoz a szociológia és a történelmi materializmus, vajon egymás 
mellett vagy egymás fölött vannak, vagy talán a történelmi materializmus 
egy korábbi fázis szociológiája, melyen túlhaladt a tudomány? Ezeket a 
kérdéseket csak felvetették, de nem tisztázták a hatvanas évek elején, így 
aztán állandóan kísért a marxista elmélet tételeinek megkérdőjelezése, 
vagyis az ellenségeskedés kipattanása szociológia és történelmi materia-
lizmus között. 

Visszás a jelen helyzetben, hogy a rendszer vezetői nem tudnak le-
mondani sem a szociológiáról, sem a történelmi materializmusról. Az 
utóbbi egyértelmű lenne az egyedül igaz ideológiának kikiáltott marxista 
elmélet feladásával, a szociológia feladása meg azt jelentené, hogy mellő-
zik a tényleges társadalmi helyzet megismerését. Márpedig ezt nem tehe-
tik meg, nem hagyatkozhatnak az ideológiára, hanem merő hatalmi okok-
ból is szükségük van a társadalmi csoportképződések feltárására, az em-
berek véleményének megismerésére, a különböző társadalmi mozgások 
figyelésére és így tovább. A szociológiai kutatómunka során viszont nem-
csak abból adódik konfliktus, hogy a tudományos eredmények szembeke-
rülnek az ideológiával, hanem abból is, hogy a kutatók olyan tényeket 
tárnak fel, olyan összefüggéseket vesznek észre, melyeket súlyos negatí-
vumoknak lehetne felfogni, esetleg leleplezésnek, vádiratnak vagy a rend-
szer kritikájának. 

Az utóbbi években a szociológiát kezelik úgy mint egy rebellis tudo-
mányt. Valójában azonban a marxista ideológia – előre megfogalmazott 
tételei következtében – nemcsak a szociológiával, hanem minden tapasz-
talati tudománnyal ütközik, mert az ellentét nem egyik vagy másik tudós 
és a marxizmus között rejlik, hanem a marxizmus és a konkrét kutatás, a 
marxista ideológia és a tudományosan megállapítható tények, a sokszor 
nagyon kényelmetlen tények között. A kutatókat el lehet hallgattatni, meg 
lehet fékezni, de tényeket nem. 
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SANDERS IVÁN 
Erkölcsi diadal230 

Komád György: A látogató, Magvető Könyvkiadó, Budapest 1969, 272 
lap 
George Konrád: The Case Worker, Harcourt Brace Jovanovich, New York 
1974,173 lap 
 
Irving Howe, a neves professzor–kritikus és folyóiratszerkesztő, az ame-
rikai szellemi élet egyik kiválósága, A látogató angol fordításáról írt cik-
kében kijelenti, hogy Konrád György ezzel az egy könyvvel „a jelenkori 
európai irodalom élvonalába lépett. Minthogy eredeti művel állunk szem-
ben”, írja Howe, „a hasonlítgatás szalmaszálába kapaszkodva igyekszünk 
kijelölni eredetiségének határait... de a párhuzamok csupán azért ötlenek 
fel bennünk, hogy aztán elhessegessük őket: Konrád saját hangján szól 
hozzánk”. 

Az amerikai kritika A látogatót a kelet–európai irodalmi megújhodás 
ékes példájának tekinti, noha a regény első pillantásra nem jellegzetesen 
kelet–európai mű. Hőse – egy budapesti hivatalnok, a gyámhatóság „láto-
gatója” – voltaképpen egyetemes regényhős: magányos, kételyekkel küz-
dő értelmiségi, aki igyekszik felfogni az emberi nyomorúság méreteit, 
alakzatát. De érdekes módon, nemcsak a látogató „ügyfelei” vagy az el-
múlt évek politikai eseményekre tett burkolt célzások emlékeztetik az 
olvasót a regény kelet–európai eredetére, hanem a leírások látszólag 
nemzetekfeletti jellegzetességei is: a bizarr tárgyak, hajmeresztő inciden-
sek, agyongyötört emberroncsok szűnni nem akaró sokasága. Hiszen a 
szenvedés, a megalázás ilyen pontos és higgadt bemutatása bizonyos te-
kintetben szintén az újabb kelet–európai irodalom erőssége; a fogalmazás 
itt is, mint némely modem cseh vagy lengyel regényben, filmben, egysze-
rű és lényegre törő – mellőz minden nyugatias magamutogatást, szenzá-
cióhajhászást. De Konrád, aki évekig maga is gyámügyi hivatalnokként 
működött, nem higgadt elbeszélő csupán. A látogató naponta érintkezik a 
társadalom legaljával: testi–lelki nyomorékokkal, félkegyelműekkel, ön-
gyilkosjelöltekkel, ferdehajlamúakkal, őrültekkel, mégsem lesz közönyös 
a szenvedés, a gyarlóság iránt, inkább csak ráébred hatékonyságának kor-
látaira, sajgó fájdalma elviselhető szomorúsággá tompul, és egyre jobban 
felfigyel gyámoltjainak groteszk „szórakozásaira”. 

                                                           
230 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 6. számában. 
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Mielőtt ez bekövetkezhet azonban, meg kell ismerje a nagyvárosi 
nyomor mélytengeri rétegeit: eggyé kell váljon ügyfeleivel. S ezt is teszi, 
amikor adoptál egy gyengeelméjű elárvult kisfiút. Látjuk (egy részben 
megtörtént, részben elképzelt jelenetsorban), amint a látogató beköltözik 
védence szüleinek mocskos, mindenféle kacattal megtelt lakásába, és el-
hanyagolva munkáját, családját ápolatlan, magába roskadt remetévé zül-
lik. A regénynek ez az egyetlen epizódja, melyet művészi értékei ellenére 
mesterkéltnek érzünk. A látogató ragaszkodik az ötéves, szőrös–testű va-
dóchoz, de valahogy túlságosan kispekulált ez a ragaszkodás. Itt volta-
képpen egy tézist akar bebizonyítani a konrádi regényhős, azt, hogy mi-
lyen könnyen elmosódhat a határvonal a tisztes polgári tartás és a nyomo-
rúságos remete–élet között. There, but for the grace of God go I – ami 
nem éppen eredeti gondolat. 

A könyv sokkal meggyőzőbb és lebilincselőbb, amikor ügyfeleivel va-
ló találkozásairól számol be a látogató. Jönnek hozzá egymás után ezek a 
szerencsétlen „kliensek”, és siránkoznak, fenyegetőznek, gyónnak szaka-
datlan. Az egyik tizenhárom éves gyereklány, aki felszakítja szűzhártyáját 
és azután azzal vádolja mostohaapját, hogy megerőszakolta. A másik al-
koholista anya, aki együtt alszik tizenöt éves agyalágyult fiával. A har-
madik fiatal tanonc, aki fél hazamenni, mert tudja, hogy apja életére fog 
törni. A negyedik csontrákban szenvedő munkás, aki felhajt egy üveg 
marólúgot, amikor rájön, hogy feleségének özvegyi nyugdíja többet fog 
kitenni, mint a neki járó rokkantsági segély. Az ötödik háziasszony, aki 
meg van győződve róla, hogy hűtlen férje lyukat fúr a mennyezeten, on-
nan távcsövezi, „és csak mutogatja a másiknak, hogy tönkrementem”. A 
látogató együttérez reményvesztett ügyfeleivel, segít rajtuk, ahogy tud, de 
ugyanakkor elfogulatlan iróniával nyugtázza a szörnyűségeket. „Ha bele-
hasítunk, talán sikerül megzavarni az emberi gyöngeségek tenyészetét”, 
mondja, „de mint eleven hús az idegen anyagot, a mindennapi élet ki-
gennyezi a türelmetlen rendszabályokat, a megvesztegetően feszes indula-
tokat, mindent, amiben szigorú és elhatárolt következetesség van, majd 
ravaszul, lágyan, soha nem várt módon elrendezi a maga dolgait”. 

Konrád könyve azért jelentős teljesítmény, tényirodalom azért neme-
sedik itt művészetté, mert az írónak sikerül feltárni – nem is annyira ma-
guk az esettanulmányok, mint környezetrajzai, megdöbbentő leírásai se-
gítségével – ügyfelei valódi helyzetét. Sivár munkáslakásokban, bűzlő 
kocsmákban, vásárcsarnokokban, pályaudvarokon – szemleútjának min-
den állomásán – a látogató különös érzékenységgel reagál környezetére, 
felfigyel minden új hangra, szagra, tárgyra, főleg tárgyra. Egy omladozó 
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külvárosi bérházban valósággal lerohanják érzékszerveit a „színehagyott 
cégtáblák, befalazott ablakok, megszaggatott redőnyök, pofonvert orosz-
lánfejek, kapualjak elkobozhatatlan leprafoltjai, lehugyozott rozetták, 
kisiklott ereszcsatornák, megereszkedett sodronykötelek, kibelezett sziré-
nák, nyugdíjas rostélyokon senki–nem–látta lándzsák, liliomok, ingyen-
sírhelyes öregek pincéin csak fűrésznek engedő lakatok, kidobott cirok-
seprűk, kerékpárláncok és papírtrombiták gombás nádpalló–rakásokban, 
óvóhelynyílások betonduzzanatai, belőtt ablakok nyerstégla pótlásai, ér-
vénytelen falragaszok, szederjes zászlónyelek, elfüggönyzött kirakatok.” 
Az értéktelen, intim, bizarr, ocsmány tárgyak tömkelege egy idő után 
megterheli befogadóképességünket, mint ahogy terhessé válik azok szá-
mára is, akik mindamellett görcsösen ragaszkodnak hozzájuk. Konrád, 
akár a francia noveau román művelői, kínos pontossággal megfigyelt tár-
gyi világot ír le, de az ő tárgyai élnek, beszélnek – és siralmas történetei-
ket nem tudjuk egyhamar elfelejteni. 

Másutt a regényben csak akkor figyelünk föl stílusváltozásra, amikor a 
higgadt elbeszélő döbbenetes erejű monológokba tömöríti felgyülemlett 
érzelmeit: gyötrelmét, szánalmát. De még ezekben a perzselő prózaver-
sekben sem találunk fellengzős nyelvi túlzásokat; az író célja itt is a tény-
anyag minél élesebb fókuszba helyezése, ezért szenvedélyes kérelmek és 
ironikus understatementek lenyűgöző elegyét nyújtja az olvasónak. 

„Mákszemnyi befalazott légbuborékok a tehetetlenség mészkőtengeré-
ben: íme, a szabad akarat elmulasztott lehetőségei. De akkor is, ha mind-
az, amit tehetek, egyetlen ilyen légbuborék, akkor is, ebben a csepp üreg-
ben kuporgok és ítélkezem. Nem való szemétvödörbe dobni az újszülöt-
tet. Helytelen éheztetni a csecsemőt. Ha beteg, orvost kell hívni hozzá. 
Nem tanácsos kikötni, forró kályhára ültetni, hideg kamrába zárni, ujját 
konnektorba dugni, nadrágszíjjal, gyúrófával, széklábbal, porolóval, faka-
nállal, seprűnyéllel, szárítókötéllel, cipősarokkal fenyíteni. Tartózkodjunk 
a gyermeklányok megerőszakolásától, kiváltképpen sajátunkétól. 

Szeretkezés közben ne nyomjuk falhoz alvó gyermekünket. Ne itassuk 
pálinkával, ne vigyük zálogházba a télikabátját, ne etessük fel barátnőnk-
kel a vacsoráját, ne hagyjuk megótvarosodni, ne nevezzük kurvának az 
anyját, szemétládának az apját, ne fenyegessük szolgálati fegyverünkkel, 
ne kergessük ki csavarogni, ne idomítsuk zsebtolvajnak, ne adjuk el öreg 
buziknak, ne vizeljünk iskolatáskájába, ne felejtsük a vonaton, ne csapjuk 
be, ne nevessük ki, ne torkoljuk le, ne ordítozzunk rá, ne szégyenítsük 
meg, szóval, amennyire lehet, tartsuk tiszteletben kezdődő és bűntelen 
életét.” 
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A látogató nemcsak művészi tour de force, erkölcsi diadal is – a re-
mény vesztettség regénye, amely mégis a remény jegyében végződik. 
Nem mintha magával ragadó optimizmus csendülne ki a mű utolsó sorai-
ból. A látogató jól tudja magáról, hogy szkeptikus hivatalnok csupán, nem 
hiszi, hogy valaha is állást cserélne, vagy elhagyná városát, hisz köti őt az 
„érdes megszokás”. És nem hisz panáceákban sem: „az antitechnicista, 
antikonformista, antikapitalista, antikommunista, antibürokratikus és 
antiracionalista maszeküdvözülésekben.” Tulajdonképpen csak abban 
hisz, hogy olykor–olykor, rövid időre, enyhíteni lehet mások szenvedését. 
„Estében az öngyilkos néha egy vékony ágon is fennakad”, mondja egyik 
ügyfelének. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Mennyit ér az író?231 

Cseres Tibor: Itt a földön is, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1973, 
385 lap 
 
1964-ben, Alsó–Sztregován, Madách halálának századik évfordulójára 
gondolva tettem fel magamnak a kérdést: Meddig él a költő? Az ünnepi 
köszöntő címe is ez lett. Most Cseres Tibor új kötetét, az Itt a földön ist 
lapozva az előtt a kérdés előtt töprengtem: mennyit ér az író? A töprengés 
ezúttal nem tart sokáig, mert nem objektív választ, csak egyetlen olvasóra 
szabottat keresek. így a felelet szinte a kérdésfelvetéssel egyszerre szüle-
tik: annyit, amennyit elolvasok belőle. 

A helyes válaszra Cseres Tibor vezetett, méghozzá nem is egyedül új 
elbeszélés-gyűjteményével, hanem némi kacskaringóval. Elöljáróban il-
lik, hogy erről is említést tegyek. Annakidején a szerző Játékosok és sze-
retők című regényéről beszámolva megemlítettem, hogy íróját odahaza 
alighanem, idekint minden bizonnyal a Hideg napok filmsikere révén 
tartja számon a nem mozilátogató magyar olvasó is, és azt is hozzátettem 
az irodalmi forgatókönyvre célozva, hogy ez a mozivásznon kivívott nép-
szerűség nem indokolatlan. A regényre fordítva a szót azonban csupán 
elmarasztaló megállapításokra kényszerültem. A regény kínos emléke 
szerencsére teljesen kipárolgott a fejemből, kritikai glosszámban bön-
gészgetek utána. Emlékeztetőül néhány sort belőle: „Cseres Tibor lirizáló 
és modoros. Nyelvi fordulatai gyakran annyira keresetteknek hatnak, 
hogy az olvasót feltartják, meghökkentik, feltartóztatják a beleélés lehető-
ségétől.” Az ilyen körmönfont stiláris igényesség „de gondolatait és ér-
zelmeit lelke iszapjáig markolva közölte” nem teremt drámai hangulatot, 
inkább mosolyra kényszerít. S az ilyen is: „haragját mondta, de hangját 
nyomban tréfásra énekelte.” Inkább székely népmesébe, mint ebbe a félig 
kalandregénynek, félig korrajznak sikerült írásba illő. S ezek nem kipécé-
zett példák, bárhol találkozhatunk velük. „Cseresnél a bosszankodó nő a 
gyűlölet hangosával végzi, a télszagnak pálinkaillata van, s néha egész 
fejezet úgy kezdődik, mint egy stilizált mese.” 

Miért említem mindezt? A mennyit ér az író feleleteképpen. Ha ugyan-
is ezzel a rosszulsikerült regénnyel fejeztem volna be Cseres Tibor tanul-
mányozását, s nem egészítettem volna ki az új elbeszéléskötet élményé-

                                                           
231 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 6. számában. 
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vel, értetlen vitapartner maradtam volna egy esetleg az ő írói kísérletező 
kedvét dicsérő beszélgetésben. 

Ez természetesen még nem annyit jelent, mintha az Itt a földön is 
elbeszélésgyűjtemény csupa remekművekből állna, az azonban nem két-
séges, hogy a kötet zömében a regényre nem is emlékeztető szinten az új 
magyar novellairodalom egyéni hangú, kísérletező bátorságról tanúskodó 
írásai közé tartozik. Különösen vonatkozik ez a megállapítás a kötet első 
két ciklusára, a Jelenségek és az Emese álmába, sorolt írásokra. A harma-
dik, a Gyermekrajzok ciklus már erőtlenebb, hagyományosabb hangvéte-
lű. Helyet foglal a kötetben még egy filmtörténet, a Körösi Csorna Sán-
dor, Reguly Antal és Vámbéry Ármin emlékének ajánlott, amelyre ezúttal 
hely hiányában, tekintettel műfaji különállóságára, nem térek ki részlete-
sen. 

Visszatérve az első két ciklus elbeszéléseire, igazat kell adni a kiadó 
ajánlásának, aki úgy véli, hogy Cseres Tibornak igazán írói alkatára sza-
bott műfaj a novella, s abban is, hogy ezek az új írások két fő erezetből, a 
történelemből (ilyen például a Zöld Péter levelei a pápához), s napjaink 
valóságából táplálkoznak. Az elsővel kapcsolatban egy magyar antológi-
ával foglalkozva már megjegyeztem, hogy olyan elbeszélés, amelyben az 
egyes levelek között a mádéfalvi veszedelemről szóló újabb történelmi 
regény lehetősége lapul. Persze így, jelenlegi szétszaggatottságában is jól 
kihallható balladai hangvétele, amely a kihagyások ellenére a teljesség 
hatását sugallja. 

Egy mondatban, a történelmi múlttal s a jelennel egyformán foglalko-
zik Cseres, összegezhetném, de ezzel nagyon is széles témaválasztási kört 
közelítenék meg anélkül, hogy a kötet ténylegesen újat hozó sajátosságát 
érintettem volna. Ez az új, Cseres ouvrején belül az emberi gondolkodást 
a maga szétesettségében, sokidejűségében, kihagyásaival, ugrásszerű ref-
lexióival összegezni tudó és írásba rögzíteni tudó képesség. Cseres emlí-
tett regényében kívülről közelíti meg szereplőit, s ha kifogy a külsőségek 
felsorolásában, az eddig állandó tevékenységre kényszerített figurák nap-
lóírásra adják magukat, hogy valamit belülről is láthassunk belőlük. Az Itt 
a földön is legjobb írásaiban a szerzőnek nincs szüksége ilyen leegyszerű-
sítésre, hősei együtt lépnek gondolattal és cselekvéssel. A magyar fa: 
Juglans regia-ban például a tervezőmérnök jelenhez kötött helyszíni 
szemléje és múlthoz tapadó féltékenysége dinamikusan egybeolvad. Ha 
pedig nem alakítható ki egyetlen elbeszélésből a történet ízét megőrző 
edény, a hiányt teljes elbeszélés egészíti ki, mint az Emese álma és a 
Nagy kiruccanás két egymást átvilágító elbeszélésének esetében. Dömö-
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tör úr, aki fiatal lányt vesz feleségül, mivel annakidején a lány anyját 
egyik barátja elütötte a kezéről, ebben a késői házasságban is hoppon ma-
rad. Felkerekedik, s valahol a Duna–kanyar tájékán az erdőben 
strichninnel megmérgezi magát. A tragikus záró jelenethez azonban in-
kább komikus eseménysorok vezetnek, s ezek is igen helyesen csak olyan 
mértékben világítanak rá a történet főszereplőjére, amilyen mértékben az 
a különböző részletekben és személyek előtt megmutatkozott. Dömötör úr 
a halálra készülve egy házra alkuszik, s ezzel egyidejűleg egy özvegyasz-
szonynak csapja a szelet, az olyan ember felszabadult könnyedségével, 
aki tudja, nyugodtan játszhat, az utolsó fordulót pontosan kiszámította, 
minden felsüléstől megóvja őt végső elhatározása. 

Az emberi eszmélet előre–hátra igazodó örökös ingajáratára talán még-
is a kötet címadó novellája, az Itt a földön is a legjobb bizonyíték. Nehéz 
részletet választani belőle, olyat, amely az egész írás felépítését jellemez-
né. 

Aki az egész elbeszélést végigolvasta, együtt kell tűnődnie az íróval, 
kinek az eszméletében álltak össze a mondatok és a félmondatokkal utói-
ért gondolatoknak meg kell keresni a hiányzó másik felét. Ám ez az olva-
sói fáradozás nem haszontalan. Emberi hangulatot őriz az így összerakott 
világ. Kétségtelenül, mint már elöljáróban említettem, Cseres Tibor Itt a 
földön is elbeszélésgyűjteménye kevesebb gonddal és kevesebb kísérlete-
ző kedvvel készült írásokat is tartalmaz. A kötet legjobb darabjai mégis 
kedvet kerekítenek a kérdésfelvetéshez: Mennyit ér az író? s a továbbol-
vasás igényét is magábafoglaló válaszhoz: annyit, amennyit az ember 
elolvas belőle. 
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HANÁK TIBOR 
A sérült nemzedék232 

Fodor András: A nemzedék hangján, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1973, 451 lap 
Fodor András: Kettős rekviem, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1972,56 lap 
 
Megjelentek már Fodor András újabb versei is, de én még a régieknél 
tartok. Mások az 1974-es kötetét, Az idő foglyait vásárolják, lapozgatják, 
ismertetik, nálam meg nem került le az asztalról sem a 72-ben megjelent 
Kettős rekviem versciklusa, sem a költő 73-as tanulmánygyűjteménye, A 
nemzedék hangján. Ki értené ezt meg jobban, mint maga Fodor András, 
ki legújabb kötetét az időnek szentelte, a futássá, szédült rohanássá foko-
zódott elmúlásnak: „Lihegek, botlok, mint ki a stafétát önnön kezéből 
veszi át...” – írja egyik új versében. Az időt nem kenyerezhetjük le, mert 
könyörtelen, mint Az idő foglyainak egy másik versében olvassuk a kar-
óráról: 

a csendben őrlő kemény fogacskák,  
acélhinták csuklómra vert  
bilincsét meg nem csalhatom. 

Az egymásutániság szüntelen kényszerében kinek–kinek végig kell 
járnia a maga közegét, műhelyek monotonságában, irodák számoszlopain, 
földek barázdáin vagy a betűk bogozódó sorain, olvasva, írva. Hát még ha 
az időt a tér nehezíti, a távolság, meg a földrajznál komiszabb tudomá-
nyok: eszmetan és dogmatan, hadászat, rendészet és életelmélet, megany-
nyi gátja embernek és műnek! így valahogy jönnek létre itt is, ott is a ké-
sések, mulasztások, az országos tegnapban élés vagy az országot tegnap-
ban néző szemlélet; így maradnak el a kézfogások, barátságok és jótékony 
szellemi izgalmak, így okozzák a fékek és a gyors idő, hogy a költő már a 
75-ös verseit, könyveit írja, mi meg a régieket olvasgatjuk, élvezzük, bí-
ráljuk. 

Fodor András csak azokkal foglalkozik A nemzedék hangján című kö-
tetében összegyűjtött írásaiban, akiket tisztel vagy szeret, akiket társnak 
lát. Nem föltétlenül az irodalmi vagy művészi nagyság jele, ha valakiről 
cikket ír, hanem a közelségé. Ezért aztán azt sem szánja lebecsülésnek, ha 
valakiről, talán épp a legnagyobbakról nem szól. A kötet első ciklusában 
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többnyire szerény fényű neveket látunk: tanárait, barátait, a hasonló han-
gon szólókat, akiket kedvel vagy akiket biztatni kell, mert nehezen bonto-
gatják a szárnyat és mert mostohán bánt velük a kritika, meg a kritikát 
mozgató országos erő. Recenzióiban, méltatásaiban minduntalan felbuk-
kan az ötvenes évek megrendülése, a visszahúzódás kényszerének máig 
ható emléke. Maga is szenvedője volt ennek a korszaknak. „Egyik napról 
a másikra kimaradtam az irodalomból” – írja. 1949 februárjában öt oldal 
verset közölt tőle a Válasz, júniusra megszűnt a folyóirat. „Benne való 
szerepléseimet nem volt tanácsos emlegetni többé” – állapítja meg, fordí-
tói kísérletezéseit indokolva. (293.) A fordításokba menekült akkor sok–
sok író, hogy a világirodalmi művek megszólaltatásával azokat a gondola-
tokat fejezzék ki, melyeket magyar író a maga hangján, a maga nevében 
és nevével nem mondhatott el. 

Jól érti hát a sorok rejtett nyomatékait, a költők titkos nyelvét és a sér-
tettség, meg a hallgatás okát. Csorba Győző „a kényszerű visszavonultság 
szorításában” jutott el az Ocsúdó évek megírásához; (32.) Csanádi Imre 
Kitérő című, 1954-ben írt versét „különös szorongással” olvassa újra, 
melyből „a tehetetlen hányattatás, a társaktól lemaradás keserűsége szól”; 
(49.) Somlyó Györggyel kapcsolatban elmondja, hogy 1951-ben tanúja 
volt, mikor a „Kapitalista országok haladó irodalmáról” tartott előadása 
után „kritikával illették állami áruházban vásárolt zakójának fazonja mi-
att”. „Ennél, gondolom – fűzi hozzá Fodor András – sokkal súlyosabb 
megaláztatásokon, lelki tusákon esett át...” (55.) Hernádi Gyula életútjá-
val kapcsolatban is fontos fázisnak tekinti az ötvenes évek elejét, mikor 
Hernádi a „beszűkülő horizont és saját egzisztenciális gondjai miatt a vál-
lalt hivatás ábrándjáról is lemond”. (68.) 

Talán ebben a bizalmatlanságot és érzékenységet fokozó sérülés–
sorozatban kell keresnünk az okát annak, hogy miért bánik Fodor András 
oly csínján a kritikával. írásainak más a funkciója. A gyógyulást és meg-
értést szolgálják. A bírálat nem az ő kenyere. Ha megpróbálja, nincs sze-
rencséje vele. Sután sikerül a kritikája, mert nincs szíve kitartani az elma-
rasztalás mellett. Mintha jóvá akarná tenni, amit előbb mondott, átvált a 
méltatásba és ezzel a következetlenség benyomását kelti. Kalász Márton 
verseiről azt írja pl., hogy „a szépségtől való folytonos meghatódás csök-
kenti... a mondandó hitelét”; kifogásolja, hogy „a képek áradata mögött 
kevés a feszültség” és hogy „közvetlen lírai hang csak itt–ott... mutatko-
zik”. (103.) A következő oldalon azonban épp arra emlékeztet, hogy Ka-
lász Márton már első kötetében is „meleg közvetlenséggel, meggyőzően 
mutatta be világát”, hogy „költőre vallóan egyéni”, hogy „nyelve zamatos 



 

957 

tiszta, kifejezéseiben mindig van erő és fantázia”. (104.) Csanády János 
verseivel kapcsolatban sem igazán lehet tudni, mit is kifogásol tulajdon-
képp. Azt írja, hogy „Csanády verselésének legtöbb hibája” az ösztönös-
ség. „Túlságosan spontánul ír, az ihlet véletleneire bízva magát”. (125.) 
Megállapításaira következő bekezdésben viszont arról olvashatunk, hogy 
Csanády János verselésének van jövője, mert nem ragad bele az érzések-
be; „Akar is, tud is felülemelkedni saját bajain”, (127.) – vagyis akkor 
talán nem is olyan ösztönös, nem is bízza magát a hangulat és ihlet 
véletleneire. 

Hogy Fodor András mennyire a rokont, a hasonlót, a megértéssel be-
fogadhatót keresi a világban, leginkább a zenéről szóló egyéni írásaiból 
láthatjuk. „Életem egyik legfőbb állandó élménye a zene” – állapítja meg 
(195.) és számot ad ízlésének fejlődéséről, a zenei anyanyelv elsajátításá-
tól kezdve Bartókon át Sztravinszkijn túlra, Schönberg, von Webern és 
Albán Berg zenéjéig. A műveket nem annyira formai oldalról közelíti 
meg, hanem a tartalmat vizsgálja, a hangzások füllel lemérhető újságját, 
élményét. 

Verseskötete, a Kettős rekviem szinte hézagtalanul kapcsolódik mind 
az eddig elmondottakhoz, mind pedig A nemzedék hangján című könyvé-
nek prózájához. Versei is baráti szavak és hódoló főhajtások, emlékezések 
a régi jóra, levelek a visszavonhatatlan múltról. Fodor András két szeretve 
tisztelt szellemi társától búcsúzik ebben a kötetben, Fülep Lajostól, a 
nemrég elhunyt atyai esztétától és Colin Mason angol zenekritikustól. 
Fel–felvillantja a régi képeket, az együttlét perceit és a megveszekedett 
jelen vásári kavargását, melyből nyugodt–feketén emelkednek ki az időt 
levetett túlnani árnyak. Ez a tűnődő melankólia a zenéhez vonzza, át más 
dimenziókba, el ettől a földtől az esztétika morálisan is tisztább világába. 
Ezek a versek érzékeltetik igazán, hogy mennyire távoláll a költőtől a 
köznapi élet megannyi csúf látványa, baja, városok bujasága, a tülekedés, 
karrier, harc... ő nem így képzelte, mást szeretne, ártatlan világot, lankás 
tájat, melyben egy aggastyán sétál, társalkodik füvekkel, fákkal; 

Lombkoronák lépcsős teátrumában,  
kampósbotjára dőlve, meg–megállva,  
helyére bűvöl egy világot,  
mely már sohase lesz. 

A jóság vágya és a megsértődés a tényeken, a nem kívánt valóságon; 
ez a két pszichológiai pólus, mely között Fodor András versei elhelyez-
kednek. A dicstelen létezést nem tudja megmásítani hitével, viszont hitét 
sem érintik a létezés buta tényei. A költő, míg él, míg van, viszi magában 
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azt, ami kell, aminek lennie kell. Ez a hivatás a miénknél fennköltebb 
századokkal tart kapcsolatot, vagy talán az anakronizmussá vált örök em-
berivel, a humanitással. 
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BOGYAY TAMÁS 
Széljegyzetek egy kitűnő egyháztörténethez233 

Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig, 
(Dissertationes Hungaricae ex história Ecclesiae), Aurora Könyvek, Mün-
chen 1973, XI + 582 lap 
 
Amikor megkaptam ismertetésre a remekül kiállított vaskos kötetet, némi-
leg megijedtem attól, hogy át kell rágnom magamat rajta. Egy ideig ját-
szottam is a gondolattal, hogy követem a „profi” szakkönyv–recenzensek 
körében nem ritka példát és csak beleolvasok a könyvbe. Elég lesz meg-
nézni a tartalomjegyzéket, a bibliográfiát, a tárgymutatót és elolvasni az 
engem különösképp érdeklő részeket. Egy „méltatásához, tapasztalat sze-
rint, többnyire ez is elég, – az úgynevezett konstruktív bírálathoz termé-
szetesen nem. 

Bevallom, ezt a gondolatot nemcsak becsület- és kötelességérzetből 
vetettem el. Amikor végére értem a középkornak, amihez inkább hozzá 
tudok szólni, mint a későbbi időkhöz, egyszerűen nem tudtam abbahagyni 
az olvasást. Végül azzal az érzéssel tettem le a majd 600 oldalas kötetet, 
hogy a témáról talán kétszer ennyit is lehetett volna írni. 

A szerző, Hermann Egyed, nemcsak egyháztörténész volt, hiszen 
1940-től 1949-ig a szegedi egyetem bölcsészeti karán ő vezette a magyar 
történelem tanszékét. A katolikus egyház élete pedig, főként a középkor-
ban, oly szervesen összenőtt a magyarságéval, hogy nem egy történész 
akad ma is, aki még ha nem is katolikus vagy világnézetileg épp szemben 
áll a katolicizmussal, mégis beledolgozta magát az egyháztörténetbe. Elég 
Mályusz Elemér és Székely György nevét említeni. 

Minden történész előbb–utóbb, akaratlanul is valamiképp megkedveli 
kutatási tárgyát. Hermann Egyed, a premontrei szerzetes azonban az Egy-
házában és vallásában benn élő ember szeretetével, odaadásával és mé-
lyebb megértésével nézte és kutatta a magyar katolicizmus múltját. A 
kiadó, Adriányi Gábor előszava szerint történetszemlélete ma már némi-
leg túlhaladott. Konzervatívnak nevezhető az is, ahogyan anyagát rend-
szerezi és előadja. A katolikus egyház mint intézmény sokrétű, az élet 
legkülönbözőbb területeire kiterjedő működését azonban aligha lehetne 
másként kimerítőbben ismertetni. A recenzensnek mégis az a benyomása, 
hogy a könyvre a jelen, vagyis Hermann Egyed élete utolsó évtizedeinek 
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egyházpolitikája is rányomta bélyegét. Az egészen vörös fonálként húzó-
dik végig az egyházi és világi hatalom viszonyának a kérdése. A tanulság, 
amit a szerző nem átall ismételten kimondani, az, hogy a magyar katoli-
cizmusnak, a vallás Istentől rendelt feladatát tekintve, a régmúltban sem 
sokat használt, a legújabb korban pedig inkább csak ártott „uralkodó” és 
„államvallás” volta, kiváltságos közjogi helyzete. 

Az egyházpolitika természetesen lényeges nemcsak a katolicizmus, 
hanem bármely más felekezet mint szervezet történetében. A szervezet 
azonban nem a cél, hanem csak eszköz. Egy igazán kimerítő egyháztörté-
netnek épp ezért az egész vallási élet történetévé kellene bővülnie. Her-
mann Egyed is könnyűszerrel növelhette volna könyve terjedelmét akár a 
duplájára is, ha nem éri be csak rövid utalásokkal, hogy milyen is volt a 
nyilvános meg a magán istentiszteletnek nemcsak formája, hanem tartal-
ma is, hogyan alakult az emberek vallásos gondolatvilága és kapcsolata 
Istenhez. De természetes, hogy ezzel bele kellett volna dolgoznia könyvé-
be, a 17. század végéig, a magyar szellemi kultúra történetének a jórészét 
is. 

Adriányi Gábor, aki a kéziratot sajtó alá is rendezte, hangsúlyozza az 
előszóban, hogy „tiszteletben tartotta a szerző ítéleteit, még akkor is, ha 
nem mindenben ért azokkal egyet... és néhány szóval csak olyan módosí-
tásokat eszközölt a szövegben, amelyek a legújabb kutatások folytán té-
vedések elkerülése miatt elengedhetetlenül szükségessé váltak”, valamint 
„az irodalmi részt is csak a legfontosabb újabb művekkel egészítette ki”. 
Ez a kétségtelenül becsületes és helyes eljárás indokolja azonban azt is, 
hogy mint recenzens megpróbáljam, amennyire tőlem telik, legalább 
részben elvégezni azokat a helyesbítéseket, kiegészítéseket, amelyekre 
Hermann Egyednek már nem volt alkalma. Elsősorban a középkorhoz van 
hozzáadni valóm. Ugyanis a szerző, az újkor specialistája lévén, ebben a 
részben inkább csak összefoglalt, viszont a második világháború után a 
magyar középkor kutatása igen sok újat hozott, bel- és külföldön egy-
aránt. A későbbi korokat illetően, alaposabb forrásismeretek híján, be kell 
érnem csak néhány megjegyzéssel és nyilvánvaló sajtóhibák meg félreér-
tések kijavításával. Mert sajnos ilyenek is akadnak ebben a külföldi ma-
gyar könyvkiadásban egyébként párját ritkító ízléssel és gonddal kiállított 
kötetben. 

Vegyük hát sorra széljegyzeteimet. 8. l: Az Isten szó feltételezett finn-
ugor vagy perzsa származtatásához hozzáfűzhetjük a legújabb, történel-
mileg is jól megalapozható Györffy–féle feltevést, amely szerint a szóban 
Istemi türk kagán, egykor az ősmagyarok ura neve rejlik. 10. l.: Privina 
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dunántúli szláv hercegségében nem lehettek frank–bajor telepek, csak 
egyes birtokosok és papok a háznépükkel. A honfoglalás előtti Zala váron 
pedig nem volt Szent János apátság, hanem csak egy Keresztelő Szent 
János templom. Valószínűleg ennek a maradványai kerültek elő az ún. 
Récéskútnál. Az 1946-ban kezdett és még most is folyó zalavári ásatások 
kapcsán több könyv és cikkek hosszú sora jelent meg otthon és külföldön 
is, amelyek bőven foglalkoznak a honfoglalás előtti kereszténység to-
vábbélésének kérdésével is. Sajnos ezeket Hermann Egyed, úgy látszik, 
már nem láthatta és a kiadó sem utal rájuk az irodalmi függelékben. 11. l.: 
A Sankt Gallen-i feljegyzés Prunwart püspökét Györffy György aligha-
nem joggal tekinti azonosnak azzal a Brun püspökkel, akit I. Ottó császár 
még Piligrim passaui püspök missziója előtt küldött Magyarországra térí-
teni. 12. l.: A Bizáncban megkeresztelt Gyula patrícius! címe csak felte-
vés, Bulcsú analógiájára, forrás nincs róla. Épp úgy puszta feltevés, hogy 
Hierotheos missziós püspök, akit magával hozott, legalább 20 évig műkö-
dött Magyarországon. 9. és 13. l.: Semmi esetre sem lehet azt állítani, 
hogy a keleti rítus átvétele a magyarok elszlávosodására vezetett volna. A 
dunai bolgárok sem emiatt szlávosodtak el, hanem azért, mert a szláv 
többség asszimilálta a hódító török nyelvű kisebbséget. A románok is 
keleti, sőt szláv nyelvű rítussal éltek évszázadokon át, mégsem szlávosod-
tak el. 16. l: Deodatus san severinoi gróf természetesen nem volt „német 
úr”, mint ahogy a felsorolásból gondolhatnánk. 17. l: Itt szerepel először, 
még pedig együtt, Asztrik vagy Ascherik, Szent Adalbert udvari papja, és 
Anasztáz brewnowi apát. A legmérvadóbb kutatók, mint Deér József és 
Györffy György, legújabban igazat adnak Hartvik püspöknek, Szent Ist-
ván utolsó életrajzírójának, hogy a kettő egy személy volt. 18. l: I. Ottó és 
fia, II. Ottó magyar politikája Géza alatt csak feltevés, a forrásokból nem 
igazolható. Gézáról viszont nem állítható, hogy a keresztény alkalmasság 
elve kedvéért teljesen leszámolt volna a legitimitás, ez esetben a szárma-
zás elvével a trónöröklésben. Hiszen ő maga is apját követte a nagyfeje-
delemségben. 19. I.: Koppány testének felnégyelése nem a lázadó bünte-
tése volt, hanem a „sógorházasságot” megkísérlő „paráznáé”, a volgai 
bulgároknál ismert szokás szerint. Az erdélyi Gyulát a források szerint 
nem Csanád győzte le, hanem maga István király kényszerítette meghó-
dolásra. 20. l: II. Bazileiosz bizánci császár és Szent István Györffy meg-
állapítása szerint nem 1003–1005, hanem 1015–1018 közt harcolt együtt 
a bolgárok ellen. A székesfehérvári bazilika ennek a háborúnak a zsák-
mányát kapta, nem Gyula és Ajtony kincsét. 27. l: A pannonhalmi alapí-
tólevél vizsgálata során Györffy megállapította, hogy az eredeti oklevél-
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ben Anasztáz nem mint pannonhalmi apát szerepelt, csak az interpolálás-
sal járó szövegromlás útján lett azzá. 28. l: A kalocsai érsekség eredete 
természetesen más megvilágításba kerül, ha Asztrik azonos volt Anasz-
tázzal. 29. l: Szent István itt említett balkáni hadjárata azonos a már emlí-
tett bulgár háborúval, amelynek során nem Üszküböt (a mai Szkopjét), 
hanem Ochridot vették be. Az ott szerzett ereklyéket, köztük Szent Györ-
gyét is, azonban nem Csanád, hanem Székesfehérvár kapta. 30. l.: A 
frankfurti zsinat, amely a bambergi püspökség alapításáról – és nem a 
dóm építéséről – tárgyalt, 1007-ben volt, nem 1004-ben. 31. l: 
Wasserburgi Vecelin mint a jáki apátság alapítója, késői teljesen alaptalan 
fikció. Mint Csóka Lajos és Györffy György egymástól függetlenül kimu-
tatták, a Ják nemzetség valójában nem is Vecelintől származott. 32. l.: A 
verduni reformcentrum nem St. Vernes, hanem St. Vannes. 34. l.: A 
veszprémvölgyi görög apácakolostor alapítási idejét ma vagy Géza nagy-
fejedelem utolsó éveibe, vagy az 1020-as évekre teszik. Recenzens is 
azokkal tart, akik szerint Szent István Imre görög felesége részére alapí-
totta. Az óbudai káptalan viszont az újabb kutatások szerint Péter király 
alapítása. Pásztor Edit kimutatta, hogy a 11. századi Magyarországon 
nincs nyoma Szent Chrodegang regulája szerint élő kanonoki testületek-
nek, Mezey László szerint pedig a püspöki székhelyeken és Székesfehér-
várott is a délnémet Domkloster-hez hasonló közösségben élhettek együtt 
szerzetesek és világi papok. 38. l.: Nagy Károly capitulare-it nem lehet 
„német forrásnak” minősíteni, legfeljebb franknak, ami akkor még a ké-
sőbbi franciákat és németeket is jelentette. Szent István törvénye (I, 8) 
szerint csak a vasárnap dolgozóktól veszik el állataikat vagy szerszámai-
kat, vásárra menőkről nincs szó és nem is lehetett, hiszen épp „vásár nap” 
volt. 39. l.: Szent Imre születési évére egykorú forrás nincs. Először az 
1527-ben írt Érdy kódexben találunk évszámot: 1000. Pray György, a 
kiváló 18. századi tudós kombinációjának eredménye az 1007. Gellért 
nevelői működéséről Imre mellett különösképpen nem tudnak sem a 
Szent István legendák, sem a Szent Imre legenda. 40. l: Egyetlen a korhoz 
közelálló szavahihető forrás sem említi, hogy II. Konrád német császár 
támadásakor 1030-ban Győrnél csatára került volna sor. Csak feltevés, 
bár nem hihetetlen, Imre házassági éve, 1027. Késői legendás motívum-
nak bizonyul végül a trónörökös szűzházassága, amely végzetes lehetett 
volna apja egész életművére, amint korai gyermektelen halálának is vál-
ságos következményei lettek. Imre szüzességi fogadalmáról nem tud még 
egyik Szent István legenda sem, az Intelmek pedig, mint már Karácsonyi 
János észrevette, egyenest ellentmond neki, amikor Imrét „jövendő iva-
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dékok reménységé”-nek nevezi. Hóman a nagybácsi II. Henrik és felesége 
Kunigunda példájára hivatkozva védte a legenda hitelét. A kortársak fél-
reérthetetlen tanúsága szerint Henrik házasságában csak akkor fogadott 
megtartóztatást, amikor elvesztette minden reményét a gyermekáldásra, 
de feleségét nem akarta emiatt – mint akkoriban sokan megtették – elta-
szítani. A modern orvosi kutatás meg is találta gyermektelenségük okát II. 
Henrik betegességében. 44. l: Aba Sámuel halálához meg kell jegyezni, 
hogy a hitelt érdemlő magyar hagyomány szerint a ménfői vesztett csata 
után a menekülő királyt saját alattvalói ölték meg. Ugyanitt a „Gyulafal-
viak”-at Gyulafiakra, azaz Szent István nagybátyja, az erdélyi Gyula fiai-
ra kell javítani. 45. l.: A megvakított Péter király halálát Vajay Szabolcs 
külföldi források alapján jóval későbbre, 1059-re teszi. 65. l.: Hóman 
Következtetése, hogy Koppány püspök, Szent László udvari papja írta 
volna a legelső magyar „gestá”-t, ma már nem tartható fenn. 75. l: II. 
Endre első feleségét, Meráni Gertrudot a pilisi cisztercita kolostorban 
temették el, nem az egresiben, ahová maga a király temetkezett. 80. l.: A 
negyedik keresztes hadjárat, amely elfoglalta a magyaroktól Zárát és az-
után Konstantinápolyt is, nem 1202-ben, hanem 1203–1204-ben volt. A 
II. Endre vezette ötödiknek 1217-ben nem lehetett tehát politikai célja 
Bizánc megbuktatása, mert ez már 1204-ben megtörtént. A nikaiai görög 
császársággal pedig épp a magyar király kötött barátságot és Laszkarisz 
Tódor császár leánya lett a magyar trónörökös, Béla felesége. 81. l.: Az 
Aranybullával kapcsolatban nem lehetett még magyar „rendekről” be-
szélni. 89. l.: Szent Margit és kora vallásosságának képét lényeges új vo-
násokkal gazdagította Mezey László „Irodalmi anyanyelvűségünk kezde-
tei az Árpád–kor végén” című műve, amelyre a kiegészített bibliográfia 
csak a beginákkal kapcsolatban utal. 96. l.: Aachenbe nem egy bizonyos 
kegyképhez, hanem Nagy Károly egykori palotakápolnája ereklyekincsé-
hez zarándokoltak a magyarok. 110. l.: A bencések reformálása ciszterci-
ta vezetéssel nem az 1225-ös madocsai káptalannal indult meg, hanem az 
1215-ös lateráni zsinat határozata alapján már az 1217-es kapornaki káp-
talanon. 125. l.: A nápolyi Anjouk magyar ágának francia kultúrája 
Hóman Bálinttól átvett tévedés. Valójában Nagy Lajos nem is tudott fran-
ciául, de beszélt olaszul. 126–127. l.: Hibás évszámok: 1231 áll 1321 he-
lyett, 1232 pedig 1322 helyett. Benefíciumból benificium lett. 

145.l.: Két „értelmes” és épp ezért bosszantó sajtóhiba: Készéi Miklós 
„mint diplomata ült ki”, ahelyett, hogy kitűnt volna. A 15. század főúri 
családjai közt pedig ott találjuk a Széchenyieket a Szécsényiek helyett. 
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146.l.: Hasonlóképp a vegliai püspökségből vigiliai püspökség lett, a 
macsói bánságból pedig mocsói. 149. l: A 15. század végi magyarországi 
domonkos rendiek létszáma kilencszáz – ezerről tévesen kilencszázezerre 
emelkedett. 167. l.: Azt hiszem, túlságosan leszűkítjük Rotterdami 
Erazmusz működését és jelentőségét is, ha a német humanizmus legismer-
tebb alakjának nevezzük. 174–175. l.: Nincs említve az ún. huszita biblia 
kérdése. Ezt a hiányt Adriányi a bibliográfiában az 580. oldalon pótolta. 
Mezey László említett munkájában kimutatta, hogy az apácakolostorok-
ban jóval a 15. század előtt megkezdődött már az anyanyelvű, azaz ma-
gyar írás és olvasás. 222. l: A bolognai kollégiumot 1557-ben Szondi Pé-
ter nem magyar és szlovák ifjaknak alapította, hanem magyaroknak és 
délszlávoknak, azaz horvátoknak, ezért lett magyar–illír–kollégium a ne-
ve. Persze Zalában és Vasban a horvátokat és vendeket még a legújabb 
korban is az ómagyar kori névvel tótoknak hívták. 279. l: Bethlen Gábor 
utolsó hadjárata 1627-ben persze elírás, hiszen már 1626. december 20-án 
lezárta a pozsonyi béke. 280. l.: Fatálisabb, mert értelmesen értelemzava-
ró sajtóhiba az „esperesi” béke eperjesi helyett. 282. l: A „Siralmas pa-
nasz” című politikai iratról azóta kiderítették, hogy nem Zrínyi Miklós, a 
költő köréből való, hanem a Rákóczi–kor terméke. 286.l.: Thököly Imrét 
a török természetesen nem 1628-ban, hanem 1682-ben tette meg király-
nak. 296. l.: A hódoltság utáni Magyarország népességére Szekfü számí-
tásai helyett ma már a Kovacsics József szerkesztette „Magyarország tör-
téneti demográfiája” című kötet adatait lehet használni. 313. l.: Megint 
egy veszedelmesen értelmes sajtóhiba, hogy a magyar püspökök a 18. 
században „jobban húztak a Szentekhez”. Természetesen a Szentszékhez 
húztak. 343. l.: Hell Miksa, a nagy csillagász, a kolozsvári és nagyszom-
bati csillagda után berendezte az „egri budait” is. Valójában az egrit és a 
budait, sőt ráadásul a bécsit is. 357. l.: Egy ilyen színvonalú könyvben 
bosszantó azt olvasni, hogy Rákóczi türelmes volt a másvilágúak iránt. 
Nem nehéz kitalálni, hogy az eredeti kéziratban másvallásúakról volt szó. 
359. l.: Itt azt olvassuk, hogy az intézkedés, amely szerint a jobbágy csak 
királyi engedéllyel változtathatja katolikus vallását – azaz térhet át protes-
táns vallásra –, előnyös volt a protestánsokra, mert korlátozta a földesurak 
jogát. Ez aligha lehet Hermann Egyed véleménye, mert a rendelkezés épp 
a katolicizmus elhagyását nehezítette meg. 367. l.: Apologeték helyett 
természetesen apologéták lenne a helyes. 369. és 372. Ha összehasonlít-
juk II. József egyéni vallásosságának jellemzését az általa bevezetett sze-
mináriumi papnevelésről rajzolt képpel, olyan ellentétet látunk, amely a 
kalapos királyt pszichológiai rejtéllyé teszi. Kár, hogy a szerző nem pró-
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bálta meg ezt az ellentétet valamiképp megmagyarázni. 375. l: Az itt em-
lített pistolai zsinat természetesen Pistoiában volt. 408. l.: Simon Máté az 
eredeti kézirat szerint bizonyára nem volt „pappá lett pálos”, hanem pá-
losból lett világi pap. 417–419. l: A Széchenyi család nevét hol így szed-
ték, hol úgy. Túlteng a Széchényi, ami mindenesetre a rosszabb változat. 
430. l.: Vértesboglárból Vértesbolgár lett. 471. l.: Az Agliardi üggyel 
kapcsolatban Bánffy miniszterelnök menesztése nem idézett volna elő 
„alkotmányválságot”, csak kormányválságot. 475–477. l.: A nemzetiségi 
problémák értékelése mai szemmel nézve régies, konzervatívan hazafias 
ízű, de a tények igazak. 

Hátra van még a 40 oldalas „Irodalom” című függelék, amelyet a kiadó 
több helyen kiegészített. Mint a szöveghez, úgy ehhez is van azonban 
még hozzáadni való. A honfoglalás előtti kereszténység és továbbélése 
jóformán teljes irodalmát megtalálhatják az érdeklődők Cs. Sós Ágnes 
legújabb könyvében: Die slawische Bevölkerung Westungams im 9. 
Jahrhundert, München 1973 (Münchner Beiträge zur Vor- und 
Frühgeschichte, Band 22). Az 515. lapon lent idézett mű szerzőjének ne-
ve nem Tomkó, hanem Timkó Imre. 516. l.: A magyar szentkoronával 
kapcsolatban a kiadó betoldotta Deér József 1966-ban megjelent nagy 
monográfiáját, de bent hagyta az állítást, hogy az alsó rész eredete nem 
vitás, Deér épp ezt tette kérdésessé megállapításával, hogy ezt csak III. 
Béla alatt alakították át koronává. A koronakutatás mai állásának össze-
foglalását megtalálhatja az érdeklődő a Katolikus Szemle (Róma) 1971. 
évi 4. száma 294–296. lapján. Ugyanott, a 304–306. lapon adott bibliográ-
fiában megtalálható Szent István egyházszervezésének újabb irodalma is. 
Szent István történetéhez lényeges még Györffy két dolgozata: „Koppány 
lázadása”. Levéltári Évkönyv 1, Somogy megye múltjából. Szerk. Kanyar 
József. Kaposvár 1970, 5–30. (Ugyanez németül a külföldön jobban hoz-
záférhető Studia Turcica Acad. Scient. Hung. 1971. évi kötetében 175–
211.) és „Zur Geschichte der Eroberung Ochrids durch Basileios II. Actes 
du XII Congrés international d'Études Byzantines II. Beograd 1964, 149–
154. Itt kell felsorolni, bár az egész Árpád–korra igen tanulságos Deér 
József utolsó még életében megjelent tanulmánya: „Aachen und die 
Herrschersitze der Arpaden”. Mitteilungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung LXXIX, 1971. 1–56. Ennek egy 
része magyarul is megjelent „Szent István székhelye. Székesfehérvár és 
Aachen” címmel, Katolikus Szemle XXIII, 1971, 1–18. 517. l: Megté-
vesztő a magyarországi térítők szellemével kapcsolatban bajor–itáliai 
reformmozgalomról beszélni. Valójában a lotharingiai, pontosan gorze–
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trieri reformmozgalom találkozott össze az itáliaival. 518. l.: Szent Gel-
lért egyetlen ránk maradt művét alaposan megvizsgálta és új megvilágí-
tásba helyezte Gábriel Silagi ..Untersuchungen zur 'Deliberatio supra 
hymnum trium puerorum' des Gerhard von Csanád”. München 1967 
(Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance–Forschung 1) 
című disszertációja. Ide lehetne betoldani Pásztor Edit referátumát is a 
magyarországi kanonoki közösségek eredetéről: „Sulle origini della vita 
comune del clero in Ungheria”. La vita comune del clero nei secoli XI e 
XII. Atti della settimana di studio: Mendola, settembre 1959. Vol. II. Mi-
lano 1962. 71–79. Az Intelmekkel kapcsolatos irodalomban Gouth sajtó-
hiba Guoth helyett. Ami Szent Imre szüzességi fogadalmát illeti, II. Hen-
rik és Kunigunda Hóman részéről felhozott példájáról lásd a Lexikon für 
Theologie und Kirche 2. kiadása életrajzi cikkeit az 5. kötet 179. és a 6. 
kötet 681. lapján. 519.l.: Hartvik püspök kilétére és Kálmán király egy-
házpolitikájára döntő fontosságú Deér József tanulmánya: „Der Anspruch 
der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation.” Archí-
vum Historiae Pontificiae 2,1964.152.152–168. A lap alján idézett szerző 
neve helyesen Kumorovitz. 525. l.: Julianus útjait illetőleg Bendeffy 
László már annak idején erősen kifogásolt publikációja helyett H. Dörrie 
kritikai kiadását, „Drei Texte zur Geschichte der Ungarn und Mongolen”, 
Göttingen 1956, lehetne ajánlani, vagy még inkább Györffy György teljes 
fordításokat tartalmazó kötetét: „Napkelet felfedezése. Julianus, Plano 
Carpini és Rubruk útijelentései”. Budapest 1965. 533. és 536. l: Oláh 
Miklósról és az első jezsuitákról Magyarországon nélkülözhetetlen ma 
már Péteri János könyve: Az első jezsuiták Magyarországon, Róma 1963. 

Ebben a hosszúra nyúlt széljegyzetlistában sok olyan hibát kellett ki-
pécézni, amelyeket valamelyik kéziratmásoló vagy korrektor rovására 
lehet írni. Az ilyen szépséghibákat a sorozat következő köteteiben gondos 
korrigálással el lehet kerülni. A kötet páratlan, hézagpótló jelentőségét 
egyáltalában nem csökkentik. Hosszan lehetne sorolni az épp ellenkező 
előjelű megjegyzéseket és kommentárokat. Hermann Egyed könyve 
ugyanis – összefoglaló jellege mellett is – nem egy jóformán ismeretlen 
és meglepő adatot és meglátást is tartalmaz. Csak mutatóba pár példa: 
Meglepő és további kutatást érdemelne a 22. lapon közölt 16. század végi 
hagyomány, hogy a magyar király és királyné Esztergomban egy–egy 
kanonoki stallumot bírt. Szent István korában a német–római birodalom-
ban dívott hasonló szokás. Az 52. lapon meglepő világosan látja a szerző 
a Hartvik–legenda tendenciáját,amelyet Deér kutatásai pontosan igazol-
tak. A 73. lapon érdekes megállapítás, hogy „Európa keletén” a magyar 
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volt az egyetlen katolikus nép, amely egy új szerzetesrendet adott a világ-
nak, a pálosokat. A 324. lapon feltűnik Landovics István jezsuita magyar 
nyelvi nacionalizmusa 1689-ben, amely szinte a reformkorba illenék. A 
337–338. lapon meglepő adat, hogy Lisszabon után 1763-ban a szempci 
jezsuitáknál nyílt meg Európa második kereskedelmi iskolája. A 351. 
lapon elgondolkoztató a közlés, hogy a szakadárok, azaz a görögkeleti 
rutének és románok megnyerésére Kollonics Lipót prímás alatt 30 jezsuita 
vállalkozott, hogy átmegy a görög rítusra, de Róma nem engedte. 

A recenzens jól tudja, hogy Hermann Egyed könyvéről nem adott és 
nem is adhatott átfogó képet. Csak azt szeretné, hogy akik olvassák ezt a 
hiányos „ismertetést”, a javításokat és kiegészítéseket mielőbb beírhassák 
– a saját példányukba. 

Egyes részletekhez fűzött bíráló vagy elismerő széljegyzetek természe-
tesen csak igen hiányos fogalmat adhatnak egy terjedelmes történelmi 
összefoglalás valódi értékéről és hasznáról. Hogy miért volt érdemes ki-
adni Hermann Egyednek lényegében egy negyedszázaddal ezelőtt elké-
szült művét, Adriányi Gábor előszavában azzal indokolja, hogy a régebbi 
munkák részben elavultak és ezenfelül „Európa minden kultúmépe – így 
szomszédaink is – modern hazai egyháztörténettel rendelkeznek.” Ez jo-
gos kiadói indokolás, de a könyv értékeléséhez szerintünk kevés. Mert ez 
a munka nemcsak újabb, jobb és teljesebb elődeinél, hanem szükségesebb 
és ezért időszerűbb is, mint azok voltak a maguk idején. Ugyanis a ma-
gyar múlt életének arra az oldalára világít rá, amelyet manapság vagy a 
letagadásig mellékesnek tartanak, vagy csak teljesen egyoldalú mai poli-
tikai polémia szempontjából méltatnak figyelemre. Tehát hézagpótló 
nemcsak az egyháztörténelemben, hanem az egész magyar történelemben 
is. 
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ADRIÁNYI GÁBOR 
Megjegyzés a széljegyzetekhez234 

 
Könyvbírálatot megszívlelni illik, nem pedig megbírálni. Különösképpen 
akkor, ha a recenzens – mint a jelen esetben is – a magyar középkorkuta-
tás egyik leghivatottabb szaktekintélye és bírálatával, kiegészítéseivel a 
szóbanforgó munkát csak gazdagítja. Ezért nem is a könyv bírálatához 
szeretnék néhány megjegyzést fűzni, hanem inkább a könyv kiadásához, 
hiszen Bogyay ítéletét is így lehetne összegezni: a munka jó, de kiadása 
fogyatékos. 

Elsőnek szeretném leszögezni, hogy a recenzens állításával szemben 
Hermann 1073 oldalas kéziratát nem rendeztem sajtó alá, hanem csak 

kiadtam, ami pedig lényeges különbség. Módosítást, változtatást a szö-
vegben csak nagyon kevés helyen eszközöltem, méghozzá ott, ahol ez 
elengedhetetlen volt és ahol tudtam. Mivel magam sem ismerem az ezer-
éves magyar egyháztörténet minden részletét (ugyan ki ismeri?), világos 
volt, hogy hibák, fogyatékosságok fognak bennmaradni, hiszen a szerző 
nagyjából húsz évvel ezelőtt készült el kéziratával. Ennek ellenére a kéz-
irat kiadására szántam el magam. Miért? Nemcsak azért, mert az öt éve 
Bécsben és Rómában heverő kézirat sem átdolgozóra, sem kiadóra nem 
talált, és mert közel hatvan éve nem jelent meg összefoglaló magyar egy-
háztörténeti munka, hanem főként azért, mert Hermann életműve előre-
látható néhány fogyatékossága ellenére is nemcsak hézagpótló, hanem 
kitűnő is. Nagyon is tudatában voltam annak, hogy a munka rendkívül 
értékes és ennek az előszóban kifejezést is adtam e mondattal: „Írása ta-
gadhatatlanul az eddig megírt legjobb, legalapvetőbb egyetemes magyar 
egyháztörténeti munka”. Éppen ezért megfoghatatlan számomra Bogyay 
ama megállapítása, hogy a kiadó a mű értékét tulajdonképpen nem ismer-
te föl és a kiadást csupán csak avval okolta meg, hogy a korábbi munkák 
elavultak és szomszédaink modern egyháztörténetekkel rendelkeznek. 
Ellenkezőleg, tarthatatlannak találtam azt az állapotot, hogy hatvan éve 
nem jelent meg magyar egyháztörténet és hangsúlyoztam, ezen az égető 
hiányosságon akar segíteni Hermann Egyed hatalmas életműve. 

Azt is tudtam, hogy hálátlan feladatra vállalkozom, hiszen a szerző 
már nem élt és nem rendezhette kéziratát sajtó alá. Meg is van annak az 
oka, mért nem adnak ki mostanában postumus kéziratot, vagy számuk 

                                                           
234 Megjelent a Új Látóhatár 1974. évfolyam 6. számában. 
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legalábbis ritka, mint a fehér holló! Mégis vállalkoztam erre a becsületbe-
li feladatra. Nem utolsó sorban egy szomorú sorsú kolléga és oltártestvér 
hányatott s ugyancsak tragikus sorsú kéziratáról volt szó. 1944-ben már 
csaknem az egész kézirat ki volt szedve. Aztán jött Budapest ostroma, a 
nyomdai anyag megsemmisült és végül a Révai Könyvkiadó Vállalat is 
megszűnt. Hermann kényszerű nyugdíjazása után Bátaszéken is dolgozott 
azonban kéziratán. Állandóan kért és kapott újabb szakmunkákat Pestről s 
ezek eredményeit könyvébe beledolgozta. Amikor evvel végre elkészült s 
három példányban nyomdakészen le is lett gépelve, megkezdődött a kéz-
irat újabb kálváriája. Hermann és barátai, valamint jóakarói – köztük még 
Brezanóczy Pál egri érsek is – hiába mozgattak meg eget- földet a Szent 
István Társulatnál vagy a Magyar Tudományos Akadémiánál s voltak 
hajlandók különféle engedményeket tenni – például a könyv újkori részét 
elhagyni –, a kiadás engedélyét nem kapták meg rá, a szerző történet-
szemlélete miatt. Hermannt ez eléggé el is keserítette és utolsó éveire el is 
idegenedett a világtól, amiben pedig benne élt. De a kéziratnak idekinn is 
előbb évekig hányódnia kellett, mert bár olyanok – még a történészek 
között is – akadtak, akik évekig maguknál tartogatták, de már olyanok 
nem, akik a kiadás áldozatos és hálátlan feladatára vállalkoztak volna. 

Hogy a könyv ilyen hányatott sorsa és évtizedekig elhúzódott kiadása 
után a recenzens a legújabb kutatások eredményeire igyekszik felhívni a 
figyelmet, és hogy az irodalmi részt is kiegészíteni iparkodik, annak csak 
hálás szívvel örülni lehet. Nem volna szabad azonban ezt úgy beállítani, 
mintha a kiadót is súlyos mulasztások terhelnék. Hiszen sok esetben nem 
véglegesen eldöntött kérdésről, hanem csupán csak feltevésről van szó, 
vagy pedig olyan elírásról, lapsusról, amely minden kutatónál előfordul. 
A sok közül csak három példát szeretnék kiragadni. 

Hermann azt írja a 323. lapon, hogy Jakiin Balázs (+1695) váci püspök 
híres hitszónok volt. Nos, Vácnak ilyen nevű püspöke sosem volt. De ki 
jön rá az ilyen elírásra és ki tudja megmondani, hol volt Jakiin püspök, 
vagy kit akart Hermann megemlíteni? Csak az, aki maga is ezzel a rész-
letkérdéssel foglalkozik és a könyv olvasásakor a név szeget üt a fejébe! 
Vagy ugyan melyik közönséges kefelenyomatot javító történész jön arra 
rá – minden elismerésem itt a recenzensnek! –, hogy a negyedik keresztes 
hadjárat nem 1202-ben, hanem 1203—1204-ben volt? 

Hermann azt írja továbbá a 15. lapon, hogy Pilgrim (Piligrim) passaui 
püspök állítása szerint a magyarországi keresztény rabszolgák száma 
felülmúlta a magyarokét. Nos, Pilgrim ezt nem állította. Az eredeti ok-
mány ugyanis arról szól, hogy a Magyarországon akkoriban élő kereszté-
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nyek többségét rabszolgák alkották. Lényeges különbség! Honnét a hiba? 
Hermann nyilván átvette állítását egy szerzőtől és nem nézett utána a for-
rásnak, amit azonban egy összefoglaló munkánál nem is lehet rossz néven 
venni. 

A harmadik példa a magyar középkor–kutatás egyik, több mint kétszáz 
éve leghevesebben vitatott problémáját illeti: Anasztáz és Asztrik érsekek 
azonosságát. Bármily nagy is legyen Györffy és Deér tekintélye, állításu-
kat, hogy a kettő azonos volt, a magyar történetkutatás még nem tette ma-
gáévá. Mert az az igazság, hogy a feltevés igazolásának számos, legyőz-
hetetlen akadálya van s mégha az ennek ellentmondó kitétel a pannon-
halmi apátság alapítólevelében az 1101-ben (vagy akörül) interpolált szö-
vegrészhez is tartozik, mint Györffy állítja, akkor is még mindig tíz évvel 
idősebb ez a forrás, mint Hartvik – egyébként is tévedésekkel és ellent-
mondásokkal teli – legendája, Györffy főérve. Találóan kifogásolta 
Marczali Henrik már 1895-ben az első esztergomi érsek személye körül 
keletkezett meddő vitát, ugyanis korabeli forrás áll korabeli forrással 
szemben. Hermann ebben a kérdésben is a többség által osztott hagyomá-
nyos álláspontot követi s mulasztás sem őt, sem a kiadót nem terheli. 

A kézirat irodalmi utalását – amely Hermann szerint is (vö. 515. 1.) 
nem a rég óhajtott teljes magyar egyháztörténeti bibliográfia, hanem 
azoknak a műveknek a jegyzéke, amelyeket a szerző használt, s amelyek-
nél megtalálható a tárgyalt kérdések további irodalma – 52 újabb munká-
val egészítettem ki. Természetesen nem vehettem valamennyi azóta vagy 
korábban megjelent munkát figyelembe, de ezek közül néhány, pl. 
Györffy, Deér, Mályusz, Őry és Csizmadia általam beiktatott tanulmányai 
csaknem kivétel nélkül mindazokra a könyvekre felhívják a figyelmet, 
amelyeket a recenzens megemlít. Mint kiegészítés észrevétele tehát elis-
merést érdemel, de nem tudható be kiadói mulasztásnak, mint inszinuálja. 
Ami a felsorolt 21 – egy csaknem hatszázoldalas könyvnél még nem is 
sok – mindazonáltal sajnálatos sajtóhibát illeti, abból 15 az én hibám. Hat 
hiba (126, 127, 145, 286, 515, 525. 1.) a kéziratra megy vissza, amelyek 
„felfedezése” nagyrészt még a szakember számára is sokszor igen nehéz. 

Az is szubjektív megállapítás, hogy Erasmust nem lehet a német hu-
manizmus legjelesebb képviselőjének beállítani, tekintve, hogy az egész 
nyugateurópai egyháztörténeti irodalom Erasmust mind a mai napig így 
tartja számon (vö. Iserloh, Erwin, Der deutsche Humanismus, in: 
Handbuch der Kirchengeschichte, ed. H. Jedin. III/2. Freiburg 1968. 728–
740). Az sem áll, hogy a Széchényiek nevét Széchenyinek írjuk. A ma-
gyar helyesírás szabályai szerint úgy tanultam, hogy a „legnagyobb ma-
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gyar”, Széchenyi István önkényesen elhagyta a második ékezetet nevében 
s ezért az ő és leszármazottai nevét ennek megfelelően kell írni, míg a 
család többi s főleg előtte élő tagjait Széchényinek írjuk. Főként áll ez 
Széchenyi István édesapjára, Széchényi Ferencre, akinek nevét az új ma-
gyar Életrajzi Lexikon is így hozza. 

Ugyanígy helyes szerintem a 359. lapon kifogásolt szöveg is. Nemcsak 
így szerepel a kéziratban, hanem csak így van értelme is. Az említett in-
tézkedés ui. megtiltotta az ellenreformáció korában – amikor a protestán-
sok tértek a katolikus vallásra és nem fordítva –, hogy a katolikussá lett 
földesúr jobbágyát egyszerűen katolikus vallásra vigye és a jobbágy val-
lásváltoztatását királyi engedélytől tette függővé. 

Végezetül még egy megjegyzés. Hatvan év után végre egy egyháztör-
téneti kézikönyv látott napvilágot s csaknem száz év után egy újabb egy-
háztörténeti sorozat indult meg. A recenzens legalább ezt megemlíthette 
volna. 
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BORBÁNDI GYULA 
József Attila barátja235 
Fábián Dániel: József Attiláról, Budapest 1974, 212 lap 
 
A József Attila-irodalom újabb munkával gyarapodott. Fábián Dániel, aki 
a költő meghitt barátja volt, megírta emlékezéseit. A kötet a szerző kiadá-
sában jelent meg és a Kossuth Könyvkiadó Sokszorosító Üzemében ké-
szült. Ne vizsgáljuk, miért nem akadt kiadója, amikor nagy mennyiségben 
jelennek meg különböző kiadványok Magyarországon, örvendjünk inkább 
a ténynek, hogy József Attila életének és a húszas-harmincas évek magyar 
irodalmi közviszonyainak egy koronatanúja papírra vetette emlékeit. 

Fábián Dániel jelentős alakja e korszak irodalmi életének. 1901-ben 
született, orvosi diplomát szerzett, de hivatásán kívül érdekelte az iroda-
lom és a közélet is. A húszas évek elégedetlen, reformokat követelő ifjú-
ságához tartozott, egyike volt a Bartha Miklós Társaság alapítóinak, szer-
vezője sok kezdeményezésének és egy ideig vezetője is ennek a Társa-
ságnak, amely az elsők között sürgette a földreformot és a társadalom 
szerkezetének gyökeres átalakítását. E körben ismerkedett meg József 
Attilával és került barátságba az akkor már többek által nagyrabecsült 
költővel. Fábián részt vett a Bartha Miklós Társaság publikációs tevé-
kenységében is, cikkírója volt több lapnak, köztük a Bajcsy-Zsilinszky 
Endre által kiadott Előőrsnek és Szabadságnak. 

József Attilát 1928 elején ismerte meg. „Jól emlékszem erre a napra – 
írja –, de a pontos dátumot nem tudnám megnevezni. Rendkívüli hatást 
tett rám. Alacsony termetű, arányos testű, kellemes megjelenésű 23 éves 
fiú volt, arcának ritka értelmességét eredetivé tette petőfies bajusza. Négy 
év korkülönbség volt közöttünk az én javamra. Olyan tisztelettudóan, 
szerényen és lekötelezőén fogadott, hogy egy életre szívembe fogadtam. 
Akkor már ismertük jelentőségét a magyar irodalomban, ugyanúgy tudta 
és érezte ezt a költő is. De modorában nyoma sem volt fölényeskedésnek, 
zseniskedésnek, még a jogos önbizalom fölénye is hiányzott belőle. Test-
vért és jóbarátot éreztem benne. Az ilyen vonzalmat nehéz tökéletesen 
megmagyarázni, mert hiszen nem a megfontoltság, hanem valami érzelmi 
indító ok kelti fel és erősíti”. Fábián és József Attila viszonyát a követke-
ző években is átszőtte ez az érzelmi momentum, igaz, meghitt barátokká 
lettek, és ezen az sem változtatott, hogy olykor-olykor vitatkoztak is. Ám, 

                                                           
235 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 1. számában. 
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Fábián Dániel beszámolója arról győz meg minket, hogy azonos hullám-
hosszon gondolkodtak és nemcsak a szükséges reformok tekintetében 
értettek egyet, de egyformán, vagy hasonlóan vélekedtek sok irodalmi, 
művészi és irodalompolitikai kérdésben is. Fábián Dániel szemléletét leg-
erősebben a kibontakozó népiség befolyásolta és emlékei szerint ennek 
bűvkörében élt József Attila is, főleg azokban az években, amikor csak-
nem állandóan együtt voltak. 

József Attila támogatta az „Új Magyar Föld” című folyóiratot, amelyet 
Fábián irányításával a Bartha Miklós Társaság adott ki és amely teljesen 
magán viselte a népi szellem jegyeit. Fábián úgy emlékszik, hogy József 
Attila egyetértett a népiséggel, aminek legékesebb bizonyítéka egy akko-
riban megírt terjedelmesebb cikke. Ez válasz volt a Magyar Szemle című 
folyóirat egy közleményére, amelynek szerzője eléggé lebecsülően véle-
kedett a népi kultúráról és a népművészetről. József Attila igen határozot-
tan, sőt ingerülten válaszolt, kifejtvén, egyfelől a parasztságnak köszönhe-
tő, hogy van még magyar a világon, másfelől a népköltészet egyenlő ran-
gú az úgynevezett magas irodalommal. „Egy nemzetnek – írta a költő – 
csak egy költészete van és műérték szempontjából különben is közömbös, 
hogy a csodálatos tökélyű Odisseiát vajon egy Homéros nevezetű egyén-
nek köszönhetjük-e, avagy a barangoló kobzosok százainak. Tény az, 
hogy egymagában egyetlen műköltő sem kelhet versenyre a népköltészet-
tel, amely értékes mozzanatainak egyetemében a tiszta valóságra való 
tiszta eszmélet páratlan teljességét éri el.” A szerző részletesen elemzi 
József Attilának ezt a tanulmányát és érvként használja fel amellett a téte-
le mellett, hogy a költő minden irodalmi műben csak annak művészi érté-
két kutatta, nem pedig azt, hogy művelt és tudatos költőtől, vagy pedig az 
egyszerű néptől származik-e. 

A barátság és a szemléleti egyezés közös vállalkozásra is serkentette 
őket. A csehszlovákiai magyar regős mozgalom mintájára a hazai fiatal-
ság figyelmét a falu és a parasztság problémái felé kívánták terelni. Ilyen 
mozgalom akkor Magyarországon még nem volt. Elhatározták, hogy fel-
hívással fordulnak az ifjúsághoz. Elsősorban az egyetemistákra és felső 
osztályos középiskolásokra gondoltak, akikről azt hitték, hogy érdeklő-
déssel és lelkesedéssel fogadják majd a tervet. A költő és az irodalom-
szervező falukutatásra szólította fel őket. A célra a röpirat-forma kínálko-
zott a legjobbnak. Az első tervezetet Fábián Dániel fogalmazta meg, de 
végső formába József Attila öntötte. Az irodalomtörténészek sokáig kutat-
ták, hogy a szövegből mennyi Fábián és mennyi József Attila munkája. 
Fábián Dániel elismeri, hogy az oroszlánrész a költőé, aki az ő első fo-
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galmazványát majdnem teljesen átírta, csak az utolsó részt hagyta meg 
változatlanul. Ebben az átdolgozásban jelent meg a röpirat Ki a faluba! 
címen, kettejük neve alatt, 1930 májusában Hódmezővásárhelyen. Innen 
került Budapestre, a Bartha Miklós Társaság helyiségébe (a munka a 
B.M.T. Füzetei 1. számaként jelent meg), majd pedig a címzettekhez, az 
egyetemi és középiskolai diákokhoz. 

Részletesen beszámol Fábián Dániel a költő családi viszonyairól, egy-
mást váltó kenyérkereseti foglalkozásairól, a rokonokról, a közös barátok-
ról, József Attila irodalmi és költészeti rokonszenveiről és ellenszenvei-
ről. Részletesen kitér a Babits Mihályhoz fűződő viszonyra is. Fábián 
szerint József Attila igen kedvezőtlenül vélekedett Babits költői értékéről, 
sehogyan sem tudott megbarátkozni vele és mindig lekicsinylőén beszélt 
róla. A mellőzés, amelyben része volt, mélyen sértette. A költő művészi 
elveiről szólva megemlíti, hogy József Attila szerint osztályművészet 
vagy osztályirodalom elképzelhetetlen, minden jelentős irodalmi alkotás 
egyetemesen magyar. Osztálykultúra – mondotta – csak intézményekben 
lehet, iskolákban, de nem a nemzet géniuszában. „Nem lehet osztálykul-
túra, mert a forma, a nyelv, az érzés, a gondolat a nemzetben közös és a 
nemzet lelkét nem lehet kimérni, kiparcellázni, szétoldani, mert ezzel a 
kultúrát fosztjuk meg nemzeti jellegétől és egyetemességétől” – idézi a 
költőt Fábián Dániel. A nagy írók műveit, mégha a parasztság vagy a 
munkásság életét mutatták is be, a nyelv, a forma, az írás szelleme egye-
temesen nemzeti művekké tette. Akik nem tudnak egyetemes nemzeti 
irodalmat alkotni, azoknak munkássága fölösleges ballaszt – vélte Fábián 
szerint József Attila. A szerző váltig hangoztatja, hogy a költő magától 
értetődően és minden mesterkéltség nélkül népi, nemzeti szemléletű volt, 
ez volt magatartásának és költészetének uralkodó eleme, amin mitsem 
változtatott az a körülmény, hogy később „egy világmozgalom szellemi 
katonája” lett. Ars poetica-ként pedig azt vallotta, hogy a költőt elsősor-
ban nem érzelmi heve, szónoki lendülete, szerkesztői képessége, nyelvé-
nek érzékletessége vagy képzeletének gazdagsága teszi azzá, hanem a 
ráhibázás, a trouvaille, ahogyan a költészetben nevezik. 

Fábián Dániel könyvének egyik legérdekesebb és legértékesebb része a 
„Magyar Föld” estnek leírása, amelytől többen a népi irodalom kezdetét 
számítják. Ez a Bartha Miklós Társaság 1929 februári írói estje volt. Ezen 
az akkor induló népi írók közül részt vett Erdélyi József, Illyés Gyula, 
Németh László, Kodolányi János, Féja Géza és fellépett velük együtt Jó-
zsef Attila is. Az 1928 végi debreceni találkozó után ez volt a második 
alkalom, amikor a népi írói gárda tagjai ily nagy számmal együttesen lép-
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tek a közönség elé. Akkor, persze, még nem nevezték így őket, de együtt 
volt már az a fiatal írói tábor, amely néhány esztendő múlva országos 
jelentőségre tett szert és nagy mértékben befolyásolta a magyar irodalom 
alakulását. Az említett estet Fábián Dániel szervezte és rendezte. 

A könyvvel kapcsolatban lenne egy kritikai észrevételem. Ez a szerke-
zetet illeti. Az áttekintést és eligazodást megkönnyítette volna, ha Fábián 
Dániel az írásos dokumentumokat (pl. a Ki a faluba! első vázlatát és vég-
ső szövegét) nem szövi bele a mondandójába, hanem a kötet végén Füg-
gelékként közli. Könyvének érdemi része tartalmazhatta volna emlékei-
nek felidézését, elemzéseit és kommentárjait, a Függelékben pedig megta-
lálhatta volna az olvasó a dokumentumokat. 
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KOVÁCS IMRE 
Szavakból haza236 

Mikes Margit: Csillagtalan ég alatt, Aurora, München 1974, 80 lap 
 
Nem lehet szabadulni a hatása alól, együltömben elolvastam Mikes Mar-
git legújabb verskötetét, mely mindjárt a címében kifejezi a mélyenérző, 
erőshitű asszony gyötrődéseit, kínzó hazafiságát, lángoló-vádoló magyar-
ságát: Csillagtalan ég alatt. A nyolcvan lapos finom, ízléses, jó színössze-
tételű könyvet a müncheni Aurora adta ki. Külsejében is igen tetszetős 
irodalmi alkotás. 

A címadó vers keserű tudomásulvételt fejez ki: vigasztalan, hasztalan 
az élet, főleg a Duna mentén, de az egész világban is. Mikes Margit ott-
hon vért látott, hullahegyeket, hiszen két háborút és egy forradalmat ért 
meg; idekint az új, „vérző, tört sebeket”. Keresi az Embert és az Ember-
séget, de már nem tudja, kik a halottak: akik tényleg meghaltak, vagy akik 
élnek? 

A lemondás hangulata mögött keserű lázadás húzódik meg, kérdi, ku-
tatja, keresi a hazát, ami szép, nemes, eszményi fogalommá emelkedik 
költészetében. A kötet első részében legszebb emigráns verseit adja közre, 
többségükben az utolsó évek termését. Férjével, Kemény László festőmű-
vésszel érkezett Amerikába 1967-ben, lányuk meglátogatására. Aztán 
végleg letelepedtek New York egyik kerületében, Brooklynban. Otthon 
gyötörte a vágy Zsuzsa lánya után, itt gyötri a vágy Magyarország után. A 
kettős áramlásban, vívódásaiban, gyötrelmeiben a versek igazgyöngyökké 
érlelődtek. 

A költőnő fogságban él (amit nem tagad, sőt büszkén bevall); a magyar 
szó, a magyar érzés, a magyar hazafiság fogságában: 

Ide szép magyar szókkal jöttem, a szókat magamba ötvöztem, szavak-
ból hazát építettem: ők meg én itt a haza lettem. 

Visszaköveteli „ősi jussát”, hogy hazájában lehessen magyar ember, 
költő és szabad. Kedves szomorúsággal írja, hogy „idegen szókkal nem 
barátkozott”, kiűzi a füléből őket, annyira fogja anyanyelve, hazája, ma-
gyarsága... 

csak az lehetek, aki voltam: síromig magyar. 
leszakadt, megtépett levél, sodorja, pergeti a szél, jajongva sír, amíg él. 

                                                           
236 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 1. számában. 
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A hazáról című verse a legszebb vallomás, amit magyar költő kimond-
hat. Nem tudja elfogadni a mai helyzetet, hiszen a rendszer „arasznyi”, de 
a haza „örök”! Szívében sír a nemzet, sajog az ország bánata, az „elbukás 
maga”. A nagy kürtösök után kiált, Petőfi, Ady; a hősöket hívja, vérükkel 
keverednék könnye, ha feltámadnának és újból harcolhatnának. Zokogás-
ba fullad a hangja, a haza „amott” van (ő meg itt) és „megfagy forró 
könnyeiben”. 

Örülök, hogy átvette egy régebbi kötetéből nagyszabású freskóját: Vá-
lasz Babits Mihálynak. Örömujjongása, hogy halotti ágyán a nagy író a 
Beszélgető Füzetekben felfedezte és megdicsérte a Költő a konyhán című, 
1938-ban megjelent verskötetét (melyben Mikes Margit az elsők között, a 
mai nőharcosokat jóval megelőzve, síkra szállt az asszonyok jogaiért), 
felerősödik a haza, a magyarság és egyéni sorsa apoteozisává. 

Szép, elégikus, szinte filozofikus kötetének az a része, melyben sógora. 
Szabó Lőrinc tragikus sorsú lányának, Gáborjáni Klárának állít emléket. 
Úgy siratja megalázott, sokat szenvedett, korán elhunyt unokahúgát, hogy 
önmagát is siratja. Takarodó című versében a jelenleg 77 éves Mikes 
Margit lefojtott hangon, megbékült várakozással figyeli az elmúlás jeleit, 
hulló virágszirmok, összerezzent lombok, halk neszek, melyekben meg-
bújik a borzongó üzenet: 

...valahol valaki messze a téli takaródét fújja és jön-jön mindig 
közelebbre. 

Mikes Margit hagyományos verselő, új formákkal nem kísérletezik, 
hangja, stílusa, költészetének tartalma és mélysége Vörösmartyra emlé-
keztet. Remélem, hogy Csillagtalan ég alatt című verskötetét olyan elis-
meréssel fogadja az irodalmi közvélemény, idekint és otthon is, amelyet 
ez a nagyszerű magyar asszony és kiemelkedő tehetségű költőnő megér-
demel. 
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SANDERS IVÁN 
Építész és író237 

Granasztói Pál: Alakok, álmok, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1974, 244 lap 
 
Nyugaton, ahol a szépirodalom megjelölés szűkebb területet ölel fel, mint 
általában Magyarországon, Granasztói Pál visszaemlékezéseit, naplóit 
nemcsak hogy a non-fiction kategóriába sorolnák be, de elsősorban mint 
önéletrajzot, kordokumentumot – s nem mint belletrisztikát – tartanák 
számon. Annál is inkább, mert szerzőjük építész, tehát nem céhbeli. A 
hazai kritikusok viszont Granasztóiban főleg a szépírót értékelik, és olyan 
művek alapján, mint Vallomás és búcsú (1961,1965), Múló világom 
(1970), Itthon éltem (1971) „irodalmunk egyik legkiválóbb alakjaként” 
emlegetik. A szépirodalom tágabb értelmezése Granasztói esetében csak-
ugyan helyénvaló, sőt némi túlzással azt is mondhatnánk, hogy ő az igazi 
szépíró, hiszen saját életéről, szellemi fejlődéséről, utazásairól, városokról 
(és sokszor egészen egyszerű, mindennapi dolgokról) ír „szépen”, művé-
szien. Mint kívülálló Granasztói óvatosan, elfogódva közeledik az iroda-
lomhoz, munkáiban nyomát sem találjuk a bennfentesek nyegleségének, 
hivalkodásának. Dilettáns ő, a szó legjobb értelmében. (Eszünkbe jut, 
hogy Németh László még Proustot is a „dilettantizmus hősének” nevezi, 
Thomas Mann pedig Wagnert titulálta „zseniális dilettánsnak”. Érdekes, 
hogy Proust is, Wagner is mély hatással volt a fiatal Granasztóira, erősen 
befolyásolták szellemi-esztétikai értékrendjének kialakulását.) 

Granasztói Pál nagypolgári családból származik, apja jónevű orvos 
volt, rokonai között megtaláljuk az akkori vezető réteg tipikus alakjait: 
magasrangú állami tisztviselőket, konzervatív politikusokat, vidéki nota-
bilitásokat. A majdani építész-író Budapesten született 1908-ban, s a Bel-
város egyik előkelő lakóházában nőtt fel a „béllé époque” alkonyán. 

Mint fiatalember belekapcsolódott a jómódú polgárság, a budapesti 
aranyifjúság társasági életébe, később azonban hátat fordít nemcsak a 
bálozásoknak, a kedélyes és könnyed szórakozásoknak, hanem bizonyos 
fokig családja, osztálya életmódjának, politikai-szellemi magatartásának 
is. Ekkor – a harmincas évek elején – kezd érdeklődni a modern irodalom 
és zene iránt, ekkor ismerkedik meg mélyebben a modern építészet úttö-
rőivel. A háború előtti korszakkal, életútjának ezzel a szakaszával régebbi 

                                                           
237 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 1. számában. 
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könyveiben foglalkozik behatóan; legújabb kötetében csak rövid áttekin-
tést nyújt, de nemegyszer új nézőpontból igyekszik megközelíteni a már 
máshol letárgyalt, kielemezett élményeket, érzéseket. 

Írásaiból ítélve Granasztói bonyolult, töprengő, erősen intellektuális 
alkat, bár intellektualizmusa sosem elvont; könyveit tulajdonképpen az 
teszi élvezetessé, hogy egyesíti bennük az önéletrajzírás színes, anekdoti-
kus vonásait az intellectual biography elemző-boncolgató gondolatiságá-
val. Emlékképei a teljes élményt idézik föl, a vizuális részleteket éppúgy, 
mint a hozzájuk tapadó érzelmi rezzenéseket, asszociációkat. Egy-egy 
mélyen átélt pillanat, lélek és táj nem várt, tökéletes egybecsengése, 
Joyce-i „epifániához” hasonlító hirtelen felismerés sokszor jelentősebb az 
író számára, mint sok év felgyülemlett tapasztalata. Ilyen reveláló él-
ménnyé vált például egy csendes kis velencei vendéglőben elfogyasztott 
ebéd – többször megemlíti, leírja. „Kert volt, városban, mégis minden 
vonatkozásban valami felszabadulás. Az életöröm újra megtalálása, ezút-
tal napsütésben, de árnyas fák alatt, fényfoltos abroszokkal, csendben, 
vöröslő borral a kancsóban, távolabb a lagúna vizének halk csobbanásai-
val”, emlékszik vissza Granasztói az évtizedek előtti itáliai utazásra, a 
boldogságot árasztó epizódra. 

Alakok és álmok. A kettő összefonódik, elválaszthatatlan. Granasztói 
arcképvázlatai (a huszadik századi magyar szellemi élet néhány kiemel-
kedő egyéniségéről: Kassákról, Fülep Lajosról, Harrer Ferencről stb.) 
impresszióinak, álmainak vetületében kelnek életre, még lidérces vízióit 
is egybekapcsolja megtörtént eseményekkel, reális elképzelésekkel; tudja, 
hogy az álom: sűrített valóság. De Granasztói nem tudományos alapon 
társítja alakjait álmaival, nem a mélylélektan eszközeivel vagy valamilyen 
filozófiai rendszer segítségével – könyvében „csupán” egy művelt és ér-
zékeny ember észleléseit, egyeztetéseit olvashatjuk. Amikor például anyai 
nagyapjáról ír – erről a precíz és magabiztos tizenkilencedik századi 
öregúrról, aki vagyontalan tisztviselőként kezdte pályáját és gyárigazga-
tóként fejezte be – mindinkább az az érzése, hogy „talán nem is valóságos 
figuráról adtam, adhattam képet... hanem egy álombéli alakról... Ebben az 
álomképben egy nagy karéjnak – talán az akkori országnak – a közepén 
áll, mint címerekben az alakok, vadászkalapban, puskával, fehér szakálla-
sán – én már csak megőszülve ismerhettem –, s kiviláglik belőle, akárcsak 
azon a családi csoportképen; barátságosan néz, s körülötte vonalak ágaz-
nak szét mindenfelé: a vasutak. Füstölgő kohók, gyárkémények látszanak, 
kezdetleges, vászontetős, oldalt nyitott automobilok, nagy kéményű moz-
donyok, erdők, nagy hegyek, várromok, szarvasok, őzek, kis fürdőhelyek, 
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gyógyforrások. Bányák, tárnák sötétlő nyílásai, elrozsdásodott sínek, az 
erdőből felbukkanó, a hegy mélyében eltűnő bányavasutak; ezeket nem-
egyszer együtt láttuk. Benne van valahol a képben az első játékvasutam 
fénylő sínköre, kis mozdonya, néhány kocsija. Benne vannak elszórtan az 
ezüst kétkoronások, amiket születénapokon kaptam tőle. A puskái, a pi-
pái, a vadásztarisznyái, az irigyelt látcsövei is, valahová felaggatva. A 
vadászkalap helyében néha a fekete selyemsapka kerül; otthon ilyent hor-
dott kopaszodó fején, és a házba le délelőtt is ebben ment. Ő volt nekünk 
az „Ópapa”; ma már csakugyan annyira „ó”, mégis nagyon közeli – mint 
legtöbbször az álmok.” 

Granasztói minden egyes munkáját áthatja a múlthoz való ragaszkodá-
sa, az illúziómentes nosztalgia, de Alakok, álmok c. könyvében mintha 
még tudatosabban hangsúlyozná a letűnt korszakok manapság elhallgatott 
vagy félremagyarázott pozitívumait, az „ódivatú” emberek erényeit, jelen 
és múlt szétválaszthatatlanságát. Nagyapjában, valamint Fülep Lajosban, 
Harrer Ferencben a „józanságot, szívósságot, iparkodást és helytállást” 
csodálja, olyan tulajdonságokat, amelyek „mindenféle civilizáció felépíté-
séhez és működéséhez elengedhetetlenül szükségesek”. De ugyanakkor a 
polgári étosz nagy válságára is rátapint, hiszen belátja, hogy ez a büszke, 
feszes tartás, a tizenkilencedik századi ember céltudatossága, elszántsága 
idővel virtuskodássá, kihívó és türelmetlen arroganciává fajult, a lelkesítő 
szavak üres szólamokká. „Veszteségérzet és csalódás keveredik hát itt”, 
írja Granasztói, „a bizalom megingása az apákban s ugyanakkor apák, a 
vezetés, a szigor megszokása, igénylése is ... Valamit elvesztettünk, amit 
ma már nem becsülhetünk, mégis vágyódunk utána”! 

Az emberi civilizáció egyik legjelentősebb, legdrámaibb teremtménye 
Granasztói szemében – a város. Nem csupán az építész Granasztóit fog-
lalkoztatják a városok – a kultúrtörténészt, az esztétát is. Megkapóan ír a 
városok varázsáról, Firenze, Róma és természetesen Budapest egyénisé-
géről, lelkéről. „Művi természetnek” nevezi a várost, amely védelmet 
nyújt és megteremti a társadalmi, kulturális fejlődés előfeltételeit. „Vala-
mivel, ami kívül van rajtunk, azonosulni kell”, vallja az író „s mi alkal-
masabb erre, mint a város? A falvak, egykori közösségeikkel, elhalnak. 
Városon kívül nincs már más, mint a teljes magány”. Annak ellenére, 
hogy Granasztói Pál kifinomult ízlésű, minden tekintetben urbánus egyé-
niség, nem kultúrsznob, sőt megnyerő őszinteséggel számol be könyvei-
ben arról, hogy milyen maradandó hatást tettek – és tesznek rá – néha 
igénytelen táncdalok, slágerek, revüfilmek. Igaz, ilyenkor főleg lélektani 
hatásukra, társadalmi jelentőségükre – s nem esztétikai értékükre – utal 
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(hosszan elemzi például a Hello, Dolly! c. filmben kifejezett mély nosz-
talgiát a századforduló iránt), de nem veti meg, nem kezeli le magukat a 
műveket sem. 

Granasztói Pál, számos kortársával egyetemben, sok mindent átélt, 
könyveinek tapasztalatanyaga természetesen az elmúlt évtizedek törté-
nelmi megrázkódtatásait is tükrözik. És habár nagyon is tisztában van a 
múlt bűneivel, mulasztásaival, saját sérelmeit sem felejtette el, mégis 
igyekszik megértő lenni – a múlttal szemben éppúgy, mint a jelennel. 
(„Hovatovább például az ötvenes évek elejének május elsejei felvonulásai 
iránt is nosztalgiám van, pedig kényszerűen vettünk részt bennük mind-
nyájan”, írja legújabb könyvében.) Megbékélésében egyesek megalkuvást 
is gyaníthatnak – ez a vád minden bizakodó-hangú mű ellen emelhető –, 
de ha figyelemmel olvassuk végig Granasztói könyveit, rájövünk, hogy 
mindegyikben azt próbálja tudtunkra adni, hogy igen nehéz kisimítani 
legbelső énünk ellentmondásait, és a leegyszerűsített magyarázat, az el-
sietett orvoslás nemcsak hatástalan, veszélyes is. Érmek ellenére 
Granasztói engedékenysége, nagylelkűsége, kritikai mércéjének lejjebb 
állítása kissé nyugtalanító. Kassákot például, és az egész avantgarde moz-
galmat, ma már túl szigorúnak, túl keménynek látja, ízlése visszakanya-
rodott a lágyabb század eleji modernizmushoz, a szecesszióhoz. Mint 
építész, még a magyar szecesszió hivalkodóbb, giccs-gyanús kreációinak 
is megkegyelmez. (Vas István csodálkozva nyugtázza Granasztói Buda-
pest egy építész szemével c. könyvéről írt cikkében, hogy az Andrássy 
útról, melynek „ál palotasorait” az építész egykor mélységesen megvetet-
te, ma azt írja, hogy „Európában párját ritkítóan magas színvonalú, egy-
séges városépítészeti alkotás”...) Granasztói nyíltan bevallja, hogy az idő, 
a történelem, s főleg nosztalgiája idézte elő a változást értékrendjében, 
ízlésében. És ez mind rendben is volna. Nem szépérzékét féltjük. Az – 
művei olvasásakor megállapíthatjuk – biztos alapokon nyugszik. Inkább 
megértő, mindent befogadó, mindenben valamilyen értéket látó esztétikai 
nézetei aggasztanak. Főleg azért, mert könnyen félreérthetik, félremagya-
rázhatják azok, akik jóval kevesebbre becsülik a humanista kultúra ered-
ményeit, értékeit, mint e pallérozott, tapintatos író. 
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BORBÁNDI GYULA 
Jelentés két új versgyűjteményről238 
Gyula Illyés: Dikt i utval, Til norsk ved Knut Odegård og Vince Sulyok, 
H. Aschehoug & Co, Oslo 1974, 94 lap 
Sprachgekreuzt, Ungarische Lyrik im deutschen Sprachraum; Ágnes Má-
ria Csiky, Gábor Kocsis, Imre Máté, Dezső Monoszlóy, Éva Saáry, Tibor 
Tollas; Einführung: Hans Bender, Redaktion: Charlotte Ujlaky; Gilles & 
Francke Verlag,Duisburg 1975, 82 lap  
 
„Dikt i utval” – Válogatott költemények – a címe annak a tetszetős kis 
kötetnek, amelyben Sulyok Vince a norvég közönség számára hozzáfér-
hetővé tette Illyés Gyula negyven költeményét. Az 1973-as Petőfi váloga-
tás239 után most ez az Illyés-válogatás mutatja, milyen eredményes és 
sikeres Sulyok Vince munkája Norvégiában. A tehetséges költő, műfordí-
tó és irodalomszervező évek óta munkálkodik azon, hogy az őt befogadó 
országban a magyar költészetet megismerjék. Önnön költői életművét 
háttérbe szorítva évek óta azon fáradozik, hogy a magyar irodalomnak 
olvasókat és híveket szerezzen, egy kis közép-európai nép iránt a művelt 
közönség érdeklődését felébressze. Az oslói egyetemen fiatal norvégokat 
tanít magyar nyelvre és irodalomra, az egyetem könyvtárában a magyar 
anyagot gyarapítja és szabad idejében magyar verseket ültet át norvégra, 
norvég költőket nyer meg magyar költemények fordítására, kiadókat győz 
meg arról, hogy érdemes magyar szerzőket kinyomtatni. Ennek a sok tö-
rődéssel és fáradsággal járó munkának legújabb terméke a norvég Illyés-
kötet, amely nemcsak Sulyok szervezői képességeit, de fordítói és szer-
kesztői erényeit is dicséri. 

Kilencven lapon, negyven vers és egy információkban gazdag beveze-
tő segítségével igyekszik Illyés Gyulát nemcsak bemutatni, de megked-
veltetni a norvég olvasókkal. A versek kiválogatásában az a helyes szem-
pont vezette, hogy Illyést az idegen olvasók által is könnyen megérthető 
témájú versekkel vezesse be a norvég irodalomba, tehát kihagyta azokat 
az úgynevezett közéleti verseket, amelyek a harmincas és negyvenes évek 
Magyarországának, a sajátosan magyar társadalmi és politikai közviszo-
nyoknak az ismeretét feltételezik. A norvégra fordított költemények főleg 
a harmincas évek elejéről és az ötvenes évek közepe utáni időszakból 

                                                           
238 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 1. számában. 
239 L. Új Látóhatár 1973/2. sz. 
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valók, témájukban elsősorban általános emberi vonatkozásúak, különös 
gonddal ügyelve arra, hogy a magyar lírikus az európai költészet áramá-
ban és hullámhosszán mutatkozzék meg. Sulyok bevezetőjében „európai 
formátumú költőnek” nevezi Illyést, aki a népiségnek és a magas kultúrá-
nak szerencsés szintézisét teremtette meg, hazája nyomorúságát és osztá-
lyának, a parasztságnak bajait a kor nyelvén szólaltatta meg, a külföldi 
irodalommal való állandó kapcsolatban élve beszél nyugat-európai közér-
deklődéstől látszólag távollévő dolgokról. Hatását növelte, hogy – mint 
Sulyok is írja – mondandójának kifejezéséhez olyan nyelvi eszközöket 
sikerült teremtenie, amelyek rendkívül alkalmasaknak bizonyultak Kö-
zép-Európa emberének és problémáinak felvillantására. A kötetben sze-
replő versek – köztük oly híres költemények, mint a Szétvert sereg, Egy 
sápadt nő egy kis szobában ..., Haza a magasban, A reformáció genfi em-
lékműve előtt, Bartók, Esti dal, Hunyadi keze – meggyőzően és érzéklete-
sen illusztrálják a szerkesztői elvet, vagyis az európai Illyés megmutatá-
sát. A költeményeket Sulyok Vince és Knut Odegárd, a kitűnő norvég 
költő fordította. Odegárd már a Petőfi-kötet fordítói között is szerepelt és 
benne a magyar költők valóban avatott tolmácsolójukat találták meg. Jó 
ötlet volt, hogy a versek norvég címe alatt Sulyok megadta az eredeti ma-
gyar címet is, amely nemcsak a magyarul tudó norvégokat igazítja el, ha 
az eredetit keresik, de a norvégül nem értő magyarokat is segítik a fordí-
tás és az eredeti szöveg azonosításában. Sulyok Vincét köszönet illeti, 
hogy Illyést oly nagy hozzáértéssel és szeretettel mutatta be a norvégok-
nak. Ezzel önnön irodalmi publikációit is egy értékes és maradandó mun-
kával gyarapította. 

 
* 

A kötet címe – Sprachgekreuzt, vagyis magyarul „Nyelvre feszített” 
vagy „Nyelvre feszítve” – az kívánja jelképezni, hogy a szerzők nyelvük-
höz, a magyar nyelvhez vannak szögezve. Ujlaky Sári, aki a kötetet szer-
kesztette, amikor Kocsis Gábor egy versének címét választotta a kötet 
címéül, nyilván ezt a gondolatot kívánja már első látásra is az olvasóban 
felébreszteni és a bevezető központi mondanivalója is ekörül forog. A 
gyűjteményben német nyelvterületen élő hat magyar költő kapott helyet: 
Csiky Ágnes Mária (Köln), Kocsis Gábor (Ratingen), Máté Imre (Mün-
chen), Monoszlóy Dezső (Bécs), Saáry Éva (Lugano) és Tollas Tibor 
(München). Lugano ugyan nem német nyelvterület, de Saáry Éva irodal-
mi tevékenységének fő színhelye a német Svájc és Nyugat-Németország, 
ez indokolta szereplését a kötetben. Aztán az is, hogy tagja a Németor-
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szági Magyar Írók Munkaközösségének, amely a vállalkozást elindította 
és a kiadás felelősségét magára vállalta. A duisburgi Gilles & Francke 
Verlag igen ízléses külsőben jelentette meg a gyűjteményt. A 82 lapos 
kötetben természetesen mindegyik költő csak kevés helyet kaphatott, de a 
szerkesztőnek sikerült úgy válogatnia, hogy a német olvasó képet nyerhet 
képességeikről és alkotói irányukról. A fordítók avatott tolmácsolói ma-
gyar irodalmi munkáknak. Günter Eich jeles német költő, Barbara 
Frischmuth, a fiatal osztrák irodalom Magyarországon is ismert alakja, 
Czjzekné Toldalagi Éva és Ujlaky Sári mögött jelentős műfordítói múlt 
áll, Heinrich Eggerth anglicista ugyan, de sikerrel birkózott meg a 
Monoszlóy-versek fordításával, Csiky Ágnes Mária és Kocsis Gábor pe-
dig részben költőtársaik, részben önnön verseik átültetésével bizonyítják 
fordítói tehetségüket. 

Az előszót Hans Bender esszéíró és kritikus írta. Tanulmánynak is be-
ülő dolgozatában rávilágít a magyar költészet fejlődésének néhány sajá-
tosságára és a magyar lírát minden más nép költészetétől megkülönbözte-
tő jegyekre. A kötetben szereplő szerzőkről szólva, megállapítja, hogy 
régóta német nyelvű országokban élvén, mégsem mondtak le arról, hogy 
„magyarul írjanak, olvassanak, gondolkodjanak, érezzenek – és egészen 
biztosan, hogy magyarul álmodjanak.” Idegen nyelvi környezetben élnek 
és „fiaik, meg leányaik már folyékonyabban beszélnek németül, mint 
anyanyelvükön”. Helyzetüket a hontalanság jellemzi, annak a személyi 
egzisztenciát is érintő minden következményével. Bender jelentős körül-
ménynek nevezi, hogy e magyar költők – ellentétben hazáját elhagyni és 
idegenben élni kényszerült sok német költővel – nem rezignáltak, nem 
némultak el, mégha tudják is, hogy műveik sohasem érhetik el a hatást, 
mint amelynek hazájukban örvendhettek volna. Szerinte a versek német 
fordításban is magyar költemények, a magyar lírai hagyományt folytatják. 
Valóban, a német szövegeken is átsüt a magyar nyelv gazdagsága, az a 
sok lehetőség, amelyekkel gondolatok, érzések és indulatok érzékletesen 
kifejezhetők. 

A „Sprachgekreuzt” Európában az első idegen nyelvű versgyűjtemény, 
amelyben külföldön élő magyar költők mutatkoznak be. Kanadában már 
történt hasonló vállalkozás. A német kötet talán serkentően hat hasonló 
kezdeményezésekre más európai országokban is. Hogy a helyzet nem 
reménytelen és kilátástalan, arra éppen a kanadai és ez a nyugat-német 
példa a bizonyíték. 
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PALINAY FERENC 
Az elveszett történelem240 

Sőtér István: Az elveszett bárány, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1974, 356 lap 
 
„Nem számolunk azzal, hogy magunknak kell számot adnunk arról, amit 
most teszünk vagy mulasztunk, áltatjuk magunkat, hogy ezt a számadást 
majd másvalaki vállalja. Megnyugszunk a megnyugtató ígéretekben, pe-
dig nem a szikla súlyos, hanem az ábránd, nem a valóság alatt roppan 
össze a hát, hanem a délibáb alatt.” 

Sőtér István hosszabb ideig nem írt szépprózát. Új regényében eltávo-
lodik korábbi szürrealizmusától. Igyekszik realista lenni, amint az epikus 
korrajzhoz illik. De a múltbeli hajlamok erősek és a szürrealista homály 
fel-felgomolyog. 

„Ne bízzuk élőkre az életünket, mert meghalnak, és életünk rájuk bí-
zott része elvész.” 

„Nincsenek még jelen az utódok, akik majd nevetnek elődeiken, de 
mindvégig velünk tartanak halottaink. Ők a leghűségesebb társaink és a 
nemlétük parancsolóbb egykori létüknél. A szeretet, mely hozzájuk kö-
tött, nem emlék, hanem szüntelen élő tapasztalat. Szeretetük erőszaka 
újból és újból megajándékoz bennünket hiányukkal, és ebben a hiányban 
élnek ők tovább. Hiányukat hurcoljuk magunkkal, vállunkon mentjük ki 
őket az égő városból. Kortársaink eltaszíthatnak maguktól, de halottaink 
magukhoz ölelnek, betöltenek békéjükkel, titkos, hosszú együttlétekre 
hívnak, a szemük sugárzón ránktekint az éjszakából, önzetlenül, meghit-
ten és felviditón csak a halottaink tudnak szeretni bennünket.” 

A regény alakjai rokonszenvesek vagy ellenszenvesek. Érezhetően élő 
mintákról készültek, de míg a rokonszenvesek hiteles hús-vér emberek, az 
ellen-hősök nem elég élesek, érezni az író ellenszenvéből származó elfo-
gultságot. 

Már a regény címe kis fejtörő. Ki-micsoda a címszereplő: elveszett bá-
rány? Feltételezzük, a főhős Ettre Ferenc. De hagyján, a cím éppúgy le-
hetne: „Az elveszett történelem”. A borítólap szerint a regény sikeres áb-
rázolása, körképe két évtized történetének. A KRITIKA recenzora szerint: 
„politikai-történelmi-társadalmi összefoglalásra törekvő, nagy epikai mű.” 
Vajon a mai ifjúság hiteles képet nyer-e a regényből az 1942-vel kezdődő 

                                                           
240 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 1. számában. 
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két évtized „politikai-történelmi-társadalmi” életéről. A szerző eltekint az 
életek, sorsok mögött dübörgő, vonagló történelem kronologikus felvázo-
lásától. A merevítő csontvázat elvetvén, annál nagyobb figyelemmel kel-
lett volna ügyelnie az eleven test formájára, méreteire. Ez sajnos nem 
sikerült neki. E „történeti körkép” érthető módon hallgat a „felszabadí-
tók” gyalázatosságairól, pedig azok közvetve vagy közvetlenül minden 
pest-budai lakos életét menthetetlenül befolyásolták. Nem is csak pár hét-
re. Emlékszem, amikor Kővágó József polgármester a kisgazdapárti kerü-
leti elnökök összejövetelén lelkünkre kötötte, buzdítsuk az embereket, 
közlekedjenek csak nyugodtan éjnek idején az uccákon, mert éppen az 
uccák kihaltsága bátorítja „az idegen egyenruhás rablókat”. Néhány nap-
pal később magát Kővágót szedték fel pucéran az uccán. Nos, ez már jó 
néhány hónappal a „felszabadulás” után történt, hiszen Kővágó, az 
ugyancsak kisgazdapárti Csorba Jánost követve, már második polgármes-
tere volt a fővárosnak az új érában. 

De vannak kevésbé elhallgatható elhallgatások is ez „epikai mű”-ben. 
A szerző kitűnően ecseteli az ostrom utáni hetek nyomasztó légkörét, az 
emberekben felébredő ragadozó hajlamokat, az ügyeskedéseket, a karrie-
risták helyezkedését; majd az újjáépítés megindulását. De egy szóval sem 
említi a nem-kommunista pártok szerepét, pedig a társadalom elsősorban 
e demokratikus pártok kebelében és irányításával vett részt az új világ 
építésében. Két választás eredménye tanúsítja például, hogy a társadalom 
bizalma elemi erővel fordult a Kisgazdapárt felé. Elképzelhetetlen, hogy 
ennek az emberek mindennapos életében ne lett volna visszhangja. A re-
gény szerinti „Kelenfokon”, vagyis kerületemben, Lágymányos-
Kelenföldön a kommunista és szociáldemokrata párt kevesebb szavazatot 
kapott, mint amennyi a beiratkozott tagjaik száma volt. Történt ez Ettre 
Ferenc lakóhelyén. A Kisgazdapártból kiábrándult emberek érdeklődése 
mindjobban a Sulyok Dezső vezette Szabadságpárt felé fordult. E párt 
tüneményes terjeszkedése váltotta ki aztán Rajk László terrorakcióját, a 
szabadságpárti gyűlések brutális szétveretését. Miután Rajk R-gárdistái 
éppen a „kelenfoki” párthelyiségünket verték szét, nem kímélve e sorok 
íróját sem, jelentette be a pártvezetőség, alkotmányos működésének lehe-
tetlenülése miatt, a Szabadságpárt feloszlatását. Rákosi csak erre várt. 
1947 augusztus végére országgyűlési választásokat hirdetett. Ekkor már a 
sebtiben alakult Függetlenségi (Pfeiffer) Párt kapott kerületemben 
(„Kelenfokon”), a most már tíz pártos mezőnyben, 41%-os relatív többsé-
get. Annak ellenére, hogy Rajk László gárdistái körzetről körzetre szágul-
dozva, a hírhedt „kék cédulákkal”, sok-sok ezer hamis szavazatot szerez-
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tek a Kommunista Pártnak. A Függetlenségi Pártnak a „Népbíróság” ve-
tett véget, „fasisztának” bélyegezve feloszlatta. 

Úgy érzem, nem fölösleges ennek felidézése, hiszen a fiatal nemzedék 
előtt ismeretlen. A kommunisták elleni későbbi „tisztogatásokat”, anélkül 
hogy Rákosi vagy a többi szereplő nevét egyszer is említené, Sőtér a ma-
ga finom modorában szépen érzékelteti. Úgy hisszük, a parlamentáris 
demokrácia drámai megrázkódtatásait éppoly finoman, nevek említése 
nélkül, inkább az események hangulati hatását ecsetelve, a szerző szintén 
érinthette volna. „Tout comprendre, c'est tout pardonner.” Csak sajnáljuk, 
hogy az elhallgatások miatt ez a szépen megírt mű veszít hitelességéből. 
Talán érdemes eltűnődni azon, vajon mikor engedhet meg magának ma-
gyar író a Duna–Tisza táján csak annyi tárgyilagosságot, amennyit a sze-
lídlelkű Jókai a Habsburg-Magyarországon a Habsburg uralom viselt dol-
gairól megengedhetett magának. 

A regény bizarr figurája Regula százados, a macchiavellista mini-
Führer, aki iránt Ettre, minden ellenszenve ellenére, valamelyes szorongó 
respektust érez. Tombol a „személyi kultusz”, mely sok kommunistát 
elemészt, tisztakezű rajongókat, embertelen fanatikusokat, valamint kor-
rupt akarnokokat egyaránt. Az emberséges, jószándékú kommunisták és 
radikális pártonkívüliek jelszava: „Maradjunk értelmesek az értelmetlen-
ség ellenében!” 

„A vádlók és a bírák, akik a törvényt megsértették, meggyőződéssel 
vallják, hogy a törvénysértés igazában a törvény tiszteletben tartása és az 
eddigi józanságuk valójában megalkuvás volt, a bölcsességük pedig op-
portunizmus, gyengeség, vagyis forradalmárhoz méltatlan szemlélet.” 

„Hiába kapálódzol: ha egyszer szóhoz jut a téboly, nem tehetsz mást, 
mint alkalmazkodol hozzá. A tébolyhoz kell a leggondosabban alkalmaz-
kodni, legalábbis azoknak, akik nem hajlamosak rá” – mondja Luby 
Kázmér, akinek éppen az lett a veszte, hogy nem követte ezt az elvet. „A 
kornak azonban emberekre volt szüksége inkább, s magának is elege volt 
már a kergékből. A kornak emberi jóakaratra és jóságra, ítéletre és megér-
tésre volt szüksége.” 

„A kort néha nem is a nagyon és mindenütt látható emberek képviselik 
igazán, hanem azok az esetleg láthatatlanok, akikben megvan az, amire a 
kor rászorul.” Ettre Ferenc sem fogadja meg Luby tanácsát, ezért állását 
veszti. A további fejleményekről majd talán egy következő regényből 
értesülhetünk. 

Sőtér István azonban nagyobb baj nélkül vészelte át a személyi kultusz 
korát. Egyetemi tanár lett Szegeden, majd Pesten, aztán művelődésügyi 



 

989 

miniszter-helyettes. Az Akadémia tagja és Irodalomtudományi Intézeté-
nek igazgatója. Kossuth-díjas. Megbecsülésben hát nem szűkölködik. 
Tehetségén és személyes érdemén kívül talán azért sem, mert azt tette, 
amit Luby Kázmér tanácsolt: gondosan alkalmazkodott. 
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MOLNÁR JÓZSEF 
Az Új Látóhatár második negyedszázada elé241 

1975-ben az Új Látóhatár megjelenésének második negyedszázadát kezdi 
el. Ennél hosszabb időt a maga erejéből csak egyetlen magyar irodalmi 
folyóirat élt meg: a Nyugat. Azzal a különbséggel, hogy mögötte egy tíz-
milliós ország, mögöttünk pedig csak néhány százezres szórvány-
magyarság olvasóközönsége állt. Az elmúlt huszonöt év nem is lehet ok – 
legalábbis, ami a jövőt illeti – ujjongásra. Aligha hihető, hogy a számában 
egyre fogyó, érdeklődésében egyre lankadó emigrációban az Új Látóhatár 
még egy negyed századot megél és eljut félévszázados jubileumhoz is. 
Őszintén szólva, a jelen pillanatban a folyóirat kiadóját nem negyedszá-
zados gondok gyötrik, hanem a holnap bizonytalansága. Nem negyedszá-
zadról negyedszázadra, hanem évről évre, sőt gyakran számról számra 
kell megküzdenünk a lap további létéért. Ezért igyekszünk most is, a jubi-
leumi fellegjárás helyett, minden erőnket a holnapra, a legközelebbi ten-
nivalókra összpontosítani. Azt szeretnénk ugyanis, ha az új esztendőben 
nemcsak sikerülne a lapot rendszeresen megjelentetni, hanem a megjele-
nésben pontosabbak is lehetnénk. Ehhez azonban – mint annyiszor 
elmondottuk már szokásos évvégi könyörgéseinkben – nemcsak a szer-
kesztők, munkatársak, a kiadó és a nyomda jó munkájára van szükség, 
hanem elsősorban előfizetőink hűségére és – az infláció óta az esetleges 
évi áremelkedések miatt – megértésére. Mert enélkül az érdekeltek min-
den igyekezete hiábavaló. Sajnos, mindjárt a második negyedszázad kü-
szöbén olvasóink és előfizetőink megértésére kell apellálnunk, egy újabb 
áremelés miatt. 

Legutoljára 1972. január 1-én emeltük folyóiratunk árát. Bizonyára 
minden tájékozott előfizetőnk megérti, hogy három erős inflációs év és a 
papírárak 100 százalékos áremelkedése után kiadóhivatalunknak is emel-
nie kell a példányonkénti árat és az előfizetési díjat, ha nem akarjuk csőd-
be vinni a jubileumát ülő folyóiratot. A nyugati lapok évi 10–15%-os ár-
emelésével szemben, mi három év után csak 11.11%-kal emeljük az elő-
fizetési díjat, ami visszaszámítva az elmúlt három esztendőre, évi 3.7% 
átlagos áremelkedésnek felel meg. Így 1975-re az Új Látóhatár előfizetési 
díja az eddigi 36 német márka vagy ennek megfelelő idegen valuta helyett 
40 német márka, az egyes példányok ára pedig az eddigi 7 márka helyett 
8 német márka lesz. Ezt a csekély áremelést senki sem tarthatja indokolat-
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lannak, ha összehasonlítja az általános inflációs áremelkedésekkel. Meg 
kell mondanunk, hogy ezt a rendkívül csekély áremelést csak nyomdánk 
racionális munkája és a körülményekhez képest kedvező árai tették lehe-
tővé, vállalva az esetleges ráfizetést is. Előfizetőink láthatják tehát, hogy 
mi magunk is minden áldozatot meghozunk azért, hogy a folyóiratot a 
legnehezebb körülmények között élő barátaink – az egyre nagyobb számú 
nyugdíjasok és egyre fogyó diákok – is megvásárolhassák, illetve előfi-
zethessék. Talán mondanunk sem kell, hogy ez az áremelés csak abban az 
esetben fedezné a várható deficitet, ha ebben az évben a munkabérek nem 
emelkednek túlságosan és a papírárak stabilizálódnak s végül, de nem 
utoljára, ha előfizetőink valóban be is küldik a felemelt előfizetői díjat, 
lehetőleg még az év elején, mert év végére az infláció következtében ez a 
40 DM veszíthet annyit értékéből, amennyit áremelésünk kitett. 

Nem tudhatjuk, hol a határa az emigráns olvasóközönség fizetőkészsé-
gének és fizetőképességének, mégis bíznunk kell abban, hogy minden 
eddigi előfizetőnk megérti a lap további megjelenésének fontosságát. A 
lap szerkesztői egy negyedszázadon át legfőbb kötelességüknek tartották 
a szellemi szabadság biztosítását a magyar irodalom számára. Volt idő, 
amikor ez a folyóirat volt a magyar irodalom egyedüli szabad fóruma. A 
szerkesztők soha nem voltak tekintettel szerkesztői munkájukban hazai 
visszhangra vagy emigráns csoportérdekekre. Semmiféle világnézeti 
meggondolás nem vezette és nem vezeti őket, de mások világnézeti érzé-
kenységére sem voltak soha tekintettel, ha valamely jól kifejtett, szabato-
san megírt nézetnek a folyóirat hasábjain helyet adtak. A véleménynyil-
vánításnak ez a korlátlan szabadsága természetesen sokszor visszatetszést 
szült azoknak a szemében, akik vagy nem mernek, vagy nem akarnak a 
szabadsággal élni – vagy ami még rosszabb –, akik másokat is meg akar-
nak fosztani a véleménynyilvánítás szabadságától. Ezekre soha nem lehet-
tünk és nem voltunk tekintettel. 

Visszapillantva az elmúlt negyedszázadra, éppen ezért úgy érezzük, 
hogy munkánk még nem ért véget. Meggyőződésünk, hogy arra az iro-
dalmi színvonalra és független szellemre, amelyet az Új Látóhatár képvi-
selt, a jövőben is szükség lesz. Ezért kérjük mindazokat az olvasóinkat és 
előfizetőinket, akik velünk együtt vallják, hogy az Új Látóhatár kritikus, 
független szelleme és irodalmi színvonala nemcsak a nyugaton élő ma-
gyaroknak, hanem az egész magyar irodalomnak is használ, tegyenek 
meg velünk együtt mindent a folyóirat további fennmaradása érdekében: 
lehetőleg e számunk átvétele után azonnal küldjék be a felemelt előfizeté-
si díjat; a hátrálékos előfizetők ne várjanak újabb és újabb felszólításokra, 
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hanem még az év elején rendezzék tartozásukat is. A sok hátrálékos előfi-
zető nemcsak hátráltatja az amúgy is gyenge adminisztrációnkat, hanem 
az állandó infláció következtében a pénz elértéktelenedésével veszélyez-
teti a lap fennmaradását is; aki lakást szándékozik cserélni, idejében je-
lezze új címét. A be nem jelentett címváltozások miatt a kelleténél több 
adminisztrációs gondunk keletkezik és a felesleges portó miatt évente 
több száz márkás anyagi károsodás éri a lapot. Mindezt egy idejében pos-
tára adott levelezőlappal el lehetne kerülni; aki teheti, járuljon hozzá az 
előfizetési díjon felül is a folyóirat fenntartásához. A kiadóhivatal a leg-
csekélyebb felülfizetést is szívesen fogadja; végül pedig: az Új Látóhatár 
jubileumi évében igyekezzék minden barátunk legalább egy új előfizetőt 
szerezni. Minden új előfizetőért ajándékba megküldjük Gombos Gyula: 
Huszonegy év után vagy Cs. Szabó László: Petőfiék c. könyvét. 

Vásárolják az AURORA könyveket. Ahhoz, hogy a szabadság ne csak 
elkoptatott frázis legyen, hanem éltető valóság, elsősorban olvasókra, 
könyvvásárló közönségre van szükség. Olyan olvasókra, akik tudják, mi a 
jó könyv, és meg is veszik azt. Mert az írói szabadságot nemcsak gonosz 
kormányrendeletekkel, elkobzásokkal, cenzúrával, bebörtönzéssel – vagy 
mint ma Keleten kezd divatba jönni –, az országból való kiutasítással le-
het megfojtani, hanem közönnyel is. A közöny legalább olyan ellensége a 
szellemi színvonalnak és az irodalom szabadságának, mint a diktatúra. 
Olvasóink gondolják meg, hogy ide- kint a magyar irodalom nem részesül 
semmiféle állami támogatásban, még csak könyvtárak sincsenek, ame-
lyek, függetlenül az egyéni vásárlók számától, legalább minimális pél-
dányszámban lehetővé tennék a magyar könyv megjelenését. Idekint az 
egyén az állam, a magánkönyvtár a közkönyvtár. Minden művelt nyugati 
magyar tehát személy szerint is felelős a magyar irodalomért, az irodalom 
szabadságáért, hiszen az emigráns irodalom létjogosultságát épp az adja 
meg, hogy sem állami hatalom, sem üzleti érdek nem korlátozza, tehát 
szabadabb a keleti és nyugati irodalmaknál is. A közöny azonban nem-
csak korlátozhatja, hanem meg is ölheti. Az a nyugati magyar, akinek 
könyvtárából hiányzanak a legjobb nyugati magyar művek, méltatlan arra 
a szabadságra, amelyben él, mert közönyével, nemtörődömségével épp 
azoktól vonja meg a véleménynyilvánítás szabadságát, akiknek erre min-
dennél nagyobb szükségük van: a nyugati magyar íróktól. A nyugati ma-
gyar író, mikor a szabadságot választotta, lemondott arról, hogy írásaiból 
élhessen meg, mint otthon maradt írótársai, de nem mondhat le soha a 
közlés jogáról. Ezt pedig csak a nyugati magyar olvasó tudja biztosítani 
számára. 
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A fennállásának második negyedszázadába lépő Új Látóhatár szerkesz-
tői, munkatársai és kiadója az elmúlt huszonöt év sok keserves tapasztala-
tai ellenére is remélik, hogy azt a szabadságot, amelyben élünk, egy kis 
áldozatkészséggel sikerül biztosítani a nyugaton élő és alkotó magyar írók 
számára is. 

És ehhez kéri minden művelt magyar támogatását 
Molnár József 

az Új Látóhatár kiadója 
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BORBÁNDI GYULA 
Németh László példája242 

Március 3-án, életének 74. évében Budapesten elhunyt Németh László. 
Március 7-én temették el a Farkasréti temetőben. 
A döbbenet, a megrendülés és a közvetlen fájdalom napjai után, levertsé-
günkből és magunkba roskadásunkból először emelve fel fejünket arra 
kell gondolnunk, vajon mi volt ő nekünk és mit vesztettünk halálával. A 
kérdés nemcsak a magyar népnek a hazában élő tagjai között vetődött fel 
– mint Csoóri Sándor oly megindítóan szép lírai nekrológjából kivehető –, 
de indokolt és jogosult a mi körünkben, a külföldön élő magyarok között 
is. Mi volt ő nekünk, mi az az ajándék – hogy Illyés Gyula kifejezését 
használjam –, melynek élvezőivé tett és miért lettünk szegényebbek a 
földi életből való távozásával? 

Hogy ki volt és mi a szerepe ebben az oly sok szenvedést és nyomorú-
ságot megért huszadik századi magyar társadalomban, azt szebben, tömö-
rebben, igazabban senki sem fejezte ki Illyés Gyulánál. „A káprázatos 
kifejező írói erő mellett az épp oly káprázatos műveltséget és az ezek által 
megtündöklő erkölcsi igényességet kell az utókornak vizsgálódási irány-
pontul ajánlanunk. Azaz, a könnyebb megjegyezhetőség végett szinte 
betűrímbe foglalva: tehetség, tudás, tisztesség. Bámuljuk a befogadóké-
pesség lángelméit, a receptív koponyákat. Bámuljuk a kisugárzó lángel-
méket, a kreatív koponyákat. Az ő alkatában e két adottság együtt műkö-
dött. Egy jó ügy, az emberiség emberiesítésének értelemmel, tanító szóval 
való szolgálatában” – mondotta a ravatalnál a hű barát és sok évtizedes 
harci társ. Semmit sem kell ehhez hozzátenni, ez a summája azoknak a 
tulajdonságoknak, amelyek Németh Lászlót, kevesek társaságában, maga-
san kortársai fölé emelték. Amit követendő példaként tőle átvenni, gazdag 
örökségként megőrizni és ápolni kellene, az az igazság makacs kutatása, a 
vizsgálódás eredményeivel való örök elégedetlenség és az eredmények 
állandó ellenőrzésére irányuló készség, a lankadatlan gondolkodás és a 
megnyugodni képtelen, újabb és újabb vállalkozásokra induló munka-
kedv. És a hazának, a szűkebb és tágabb otthonnak olyan szeretete, amely 
használni nem azzal akar, hogy a meglévőt magasztalja és ábrándokba 
ringat, hanem azzal, hogy az orvos könyörtelenségével kutatja a bajt és 
hideg, megvesztegethetetlen értelemmel keresi az orvosságot. A nagy 
írótól, a ragyogó gondolkodótól és a tiszta embertől érdemes megtanulni a 
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hazaszeretetnek ezt a módját: a hűvös értelmet a haza dolgainak szemléle-
tében és a magas izzású szenvedélyt a megtalált gyógymódok alkalmazá-
sában. Példája az egész nemzetnek útmutatás, de sugallat és iránytű első-
sorban nekünk, hontalan, megvert, minden külső kötöttségektől mentes, 
éppen ezért független és szabad akaratunkkal gazdálkodni is képes ma-
gyaroknak, akiknek sorsuk megengedte, hogy a hazától távol ugyan, de a 
népből ki nem szakadva, csak önnön értelmükre és szívükre hallgatva 
munkálkodhatnak az egész magyarság üdvére. Németh László konok kö-
vetkezetességgel járt azon az úton, amelyet helyesnek és követendőnek 
vélt. Vállalta a mellőzést, az üldözést, a megalázást. Ha eszméin és a 
nemzetnek tett javaslatain módosított is, önnön belső sugallatára és té-
nyekből nyert felismeréseire, nem pedig külső várakozások vagy kívánsá-
gok kielégítésére tette. Tanulság és példa ez, amelynek követésével köze-
lebb juthatunk a németlászlói magatartáshoz, tehát a gondolkodói tisztes-
ség, a nemzet dolgaiba beleszóló író felelőssége és a magyar néphez való 
hűség oly megkapó és lebilincselő ötvözetéhez. 

E folyóirat két szerkesztője és több vezető munkatársa büszke arra, 
hogy ahhoz az írói csoporthoz és szellemi mozgalomhoz tartozik, vagy 
abból indult el, amelynek Németh László egyik világító csillaga és ki-
emelkedő egyénisége volt. Büszkék vagyunk arra a figyelemre és érdek-
lődésre is, amellyel ez a páratlan szellem munkánkat kísérte és eredmé-
nyeinket értékelte. Ez a pillanat nem alkalmas arra, hogy Németh László 
és az Új Látóhatár viszonyát elemezzük. Sor kerül rá bizonyára későbben. 
De, hogy e folyóirat mily tisztelettel és hódolattal tekintett a németlászlói 
életműre, arra bizonyság az a szerény, de nagy szeretettel és odaadással 
készült ünnepi szám, amelyet hetvenedik születésnapjára adtunk ki és 
amelyet, mint hallottuk, nagy meghatódottsággal fogadott. Miért is tagad-
nók, kritikával is illetett minket, nyugati magyar írókat, hogy nem tettünk 
meg mindent a templom felépítéséért, a magyar irodalom nyugati áttöré-
séért. Nem helyénvaló most mentségeinket, magyarázatainkat, ürügyein-
ket felsorolni, tudtuk és tudjuk azonban, hogy a mi gondjainkat is kifejez-
ve, a mi tehetetlenségünk is hangot kapott ama mondatokban és magunk 
bánkódtunk legjobban, hogy oly nyomorultak, gyarlók és szegények va-
gyunk. 

A hírek, amelyek állapotáról a család és a közös barátok révén eljutot-
tak hozzánk, először reményeket ébresztettek, majd nyugtalanítóbbak 
lettek. Évekkel ezelőtt a szélhüdés megfosztotta a beszéd és az írás képes-
ségétől. A Juhász-klinika elhagyása után azonban lassan visszanyerte ere-
jét, elkezdett újból beszélni és írni tanulni. Üdvözlő lapjain és Összes 
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Művei kötetein (melyekkel minket is megörvendeztetett) olvasható aján-
lások betűi arról tanúskodtak, hogy javult az írása és a látogatók is észlel-
hették, hogy mind többet fog fel és ért meg a környező világból. Ez a ja-
vulás azonban nem tartott sokáig, állapota ismét romlott, ereje mind job-
ban fogyott, végül nem akart enni, nem akart mozogni, majd látóképes-
ségét is elvesztette. Leginkább az gyötörte és emésztette, hogy képtelen 
volt dolgozni, életét haszon nélkülinek vélte. Mint orvos, ismerte baját, 
tudta, nem bírja sokáig. Nincs, ami ennél elviselhetetlenebb. 

A sírra, amely körül a család, barátok és tisztelők, lélekben a magyarok 
milliói álltak, jelképesen hadd tegyük le e néhány sorral a mi koszorúnkat 
is. Németh László szelleme és magatartásának példája továbbra is eleve-
nen él körünkben. Emléke előtt tisztelegve mindent megteszünk, hogy 
szerény munkánkkal – és ismét Illyés Gyula szavait használva – mi is 
abba a nagy családba törekedhessünk, amelynek eljöttét, szükségességét ő 
annyiszor és annyiszor meghirdette. 
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SZABÓ ZOLTÁN 
Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk...243 

Sütő András: Istenek és falovacskák, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 
1973, 224 lap 
 
Szilveszter – 1860-ban – hétfői napra esett. Így a párizsi 
„Constitutionnel” hasábjain az új év előestéjén jelent meg Sainte-Beuve 
„hétfői krónikája”. Akkor már tizenegyedik éve írt hetente, mindig a hét-
fői megjelenésre, egy-egy tanulmányt. Ezzel kiérdemelte a lundiste minő-
sítést, „hétfőistának” is elnevezték. A tanulmányok gyűjteményes kiadása 
– a Causeries du Lundi tizenöt kötete – hatott az utókorra is. Irodalomtör-
ténészeket arra bírt rá, hogy e kritikus nevét Viclor Hugó és Balzac neve 
mellé helyezzék: egyesek őt tették meg a tizenkilencedik század harmadik 
uralkodó szellemének. Azzal az érveléssel, hogy Sainte-Beuve jelentősé-
ge a kritika műfajában hasonló Victor Hugó szerepéhez a költészetben s 
Balzacéhoz a regényírásban: a comedie humaine párja az a comedie 
litteraire, amely Sainte-Beuve tanulmányainak gyűjteményéből bontako-
zik ki... Azon a Szilveszterhétfőn Sainte-Beuve Alexis de Tocqueville 
portréjával ajándékozta meg az olvasóit: Tocqueville levelei hátrahagyott 
írásai akkor jelentek meg. Híres könyve, illetve ennek első két kötete, „Az 
amerikai demokrácia” azonban már 1835-ben eljutott a franciául olvasók 
asztalára. Vagyis egy évvel később került ki a nyomdából Párizsban, mint 
az erdélyi Bölöni Farkas Sándor könyve észak-amerikai utazásáról; emezt 
Kolozsvárott nyomtatták ki, 1834-ben az Evangélikus Református Kollé-
gium betűivel... A francia gondolkodót és állambölcsészt Sainte-Beuve 
érdemeinek elismerésével méltatta, de nem egészen fenntartás nélkül. A 
„hétfői csevegések” írója helytelenítette, hogy Tocqueville mindent, ami-
hez nyúlt, olyan nagyon komolyan vett. „Alig-alig fordult elő vele – je-
gyezte meg a kritikus-irodalmár a gondolkodóról –, hogy egy-egy köny-
vet ne úgy olvasson, mintegy beleásva magát az olvasott műbe, hogy ezen 
meditáljon” szokásos zarándoki komolyságával. Ebből ered az a hibája, 
vélte a kritikus, hogy egy-egy fejezetben gyakorta több a felvetett prob-
léma, mint a megoldott probléma. S annak, amit Sainte-Beuve a szabad 
és általános érvényű irodalmiság hiányának nevezett, szerinte az volt az 
oka, hogy Tocqueville „nem olvasott eleget, magát a véletlen szeszélyére 
hagyta, úgy ahogy méhek szállnak” virágról virágra. 
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S a francia kritikus voltaképpen erről a passzusáról jutott az eszembe! 
Ez ad módot rá, hogy mai magyar irodalmi műről beszélve a mondandót 
vele kezdjem. Ha tétele határozott állítás formájában is igaz, akkor a kül-
földi magyar író lehetősége a „szabad és általános érvényű irodalmiság'' 
elsajátítására: a lehető legmegfelelőbb! Nyugat-európai magyar író ol-
vasmányait ugyanis – a magyar irodalomból – csakugyan a „véletlenek” 
válogatják ki; többnyire baráti jóakarat küldi a könyvet, amelynek ízébe 
belekóstolhat s rendszeres vagy tervszerű tájékozódásra – arra, hogy ma-
ga válassza ki amit olvas –, nincs módja. Egyszerűen azért nincs, mert 
megfelelő kritikai irodalom nincs Magyarországon és a szomszéd orszá-
gokban. Emiatt előfordulhat, hogy olyan író új munkájáról se tud, aki 
valamelyik előző könyvével alaposan felkeltette az érdeklődését is, a bi-
zalmát is. Példát is mondhatok. Azt, hogy megtudtam: az egyetlen Ma-
gyarországon csakugyan híressé vált erdélyi író milyen gondolkodó, a 
véletlenek összjátékának köszönhető! Új könyve sose jutott volna el hoz-
zám, ha egy erdélyi barátom ide nem érkezik, rövid látogatásra, s e terme-
tes ember nem roskadozik a Victoria-pályaudvaron, ha nem húzza lefelé 
kezét, vállát az útipoggyász: vagyis a két koffer, mindkettő tele könyvvel. 
S ha egy este meg nem kérdezem Sütő Andrásról... A dési ember megle-
hetősen elcsodálkozott, amikor földijei közül éppen a mezőségiről kér-
dezgettem. Ez érthető volt. Erdélyi írótársai közül éppen az lett a legis-
mertebb – a román határon innen is, túl is –, akit szóbahoztam. Könyvét, a 
híreset, mindenki olvasta, vagy tud róla valamit. Az Anyám könnyű álmot 
ígér annyira nevezetessé vált, hogy számos méltányolója még a műfajá-
ban se tudott megegyezni. Volt, aki szociográfiának vélte, mivelhogy 
faluhelyre visz el a könyv. Az átlagolvasó regénynek érezte, mert szöve-
gében emberek, jellemek, figurák dús tenyészetével találkozott s ezek 
meg-megszólaltak, egymással beszélgetésbe elegyedtek. Én magam – ha 
volnának skatulyázó hajlamaim – annakidején alighanem regényes önélet-
rajznak könyveltem volna el e munkát azon az alapon, hogy ha már kiala-
kult a biographie románcée műfaja, legyen erdélyi párja az 
autobiographie románcée műfajában, amely környezetrajzba csoportké-
pet helyez el, s ezen a képen – az övéi közt – maga az író is ott van. Ne-
kem azonban ennyi az íróról nem adott teljesebb képet. Ezért tudakozód-
tam, nincs-e olyan kötete, amely válogatás. Válaszul kaptam meg a ta-
valyelőttit, a címe: Istenek és falovacskák. A címlapon Esszék és újabb úti 
tűnődések gyűjteményét ígérte a szerző. A könyvben huszonöt prózai 
szöveg textus vagy recit – követi egymást. A jóformájú Kriterion-
kiadvány szíves átadója azzal a megjegyzéssel tette a kezembe ezt a 
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könyvet, hogy figyelemre leginkább a Perzsák, meg a Nagyenyedi fügevi-
rág című záródarab a méltó... Dehát engem nem elsősorban a művek, nem 
is a remeklések érdekeltek e könyvben! Más volt a cél. S a maga célját az 
olyan ember közelítheti meg aránylag könnyedén, aki a maga feje szerint 
téved el – egy-egy könyvben is ... 

Felütöttem tehát a tartalomjegyzéket, igazítsanak útba a címek. A böl-
csőhely parancsai, a Mi dolgunk a világon?, az Atlaszok és az Az én egye-
temem, gondoltam, az örökség vagy hozomány, a hivatás vagy a tájéko-
zódás adottságait tisztázhatják. Alighanem éreztetik az írói pálya útjelzőit 
s az író morálisának a tartópillérjeit is. Az ösztön-diktálta sorrendváloga-
tást már a kiválasztott írások fellapozása is igazolta... 

A négy megjelölt írás közül kettő még személyesebb volt, mint ami-
lyennek én képzeltem el: naplórészlet vagy emlékezés helyett beszélgeté-
sek szövegére bukkantam. Az író felelt, társának kérdéseire. Az egyik 
kérdésre Sütő múltjából – abban a fényben, amit a múltnak a gyerekkor 
ad – két nőalak jelent meg. A kettő közül az egyik nyilvánvalóan román, 
mert hiszen Anica néninek hívták; ő egy hetedhét országon túli királyfiú-
ról mesélt a gyereknek, Ion Creanga volt e mesehős neve. A másik nő-
alak viszont eleve érthetően magyar volt, mert hiszen „a bárónőnek nyá-
ron teadélután illata volt” és ő Benedek Elek meséit olvasta fel szívesen a 
református elemi neveltjeinek. A gyerekkort magában foglaló korszakot is 
éreztetik e válaszok. Azzal, hogy Károly meg Mihály királyok, valamint 
egy Antonescu nevű magasrangú katonatiszt képe feszített – mindhármu-
ké egyenruhában – az akkori falakon. Az iskolában, ahol „a hivatalos tan-
terv, ez a hatalmas pokoli kondér szappant főzött a közösségi tudatunk-
ból”... A mesebeli Ion Creanga viszont, mint a beszámolóból kiderül, va-
lóságos papi személy volt: meseíró. A jellemzésében Sütő András magyar 
írói moráljának mintha az egyik ismertető jele mutatkoznék meg: „Olyan 
korban, amikor a valóságról annyi mesét írnak, ő még mindig azt példáz-
za, miként lehet a mesében is a valóságot írni...” S ezt botránkoztató ked-
ve fűszerezte, mert hiszen olyan ember, „aki a halált is tarisznyába kötve 
fára akasztja ...” Váratja ... akár Cinciri Hám, a Tamási Ároné? Dehát 
ugyan ki volt ez az Ion Creanga? Ahogy olvasom A bölcsőhely parancsai 
című vallomást, ahogy a válaszokból egyre jobban megismerem a magyar 
írót, aki Romániában él, annál világosabbá válik, mennyire tudatlan va-
gyok azok felől a román írók felől, akikkel ő Romániában együtt él. S 
hogy ez fontos ebben az életében, arra Sütő maga is utal ezzel a jó fordu-
lású passzusával: „Seperjen ki-ki a maga portáján valóban. Akinek külön 
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portája van. De hol itt a külön porta?” Valóban hol? Milyen gót boltív 
alatt, melyik székely kapu mögött? 

A szülőfalu román lakói után „kikkel ismerkedtél meg a román írók 
közül?” – kérdezi tovább Beke György Sütő Andrást. „Ha nem sietsz, 
elmondom” – válaszolja ő. Nyomban bele is kezd. Hamarosan époszi 
seregszemlévé szaporodnak a megismert román írók, csak éppen egy-egy 
ugrató személyes emlék került az eposzok hagyományos epitheton 
ornansainak helyére. A lista olvasása közben kiderül, hogy a sokaságból 
nagyjából hatnak ismerem csak a nevét. Négynek a nevét egy dedikáció-
ból ismerem. Egy József Attila kötetbe írták. Ezt átadták figyelmük jeléül, 
amikor felkerestek Budapesten jártukban, 1945-ben. A kötet később ve-
lem jött, Londonig, hatsoros románnyelvű dedikációjával, a „nostru” jel-
zővel a nevem előtt... De engedve a kísértésnek megszámolom a Sütő 
András válaszában feltűnő román íróneveket. A citációban vannak vagy 
nyolcvanöten. Egyet a nyolcvanötből idéztem magam is: ezelőtt több év-
tizeddel. Eugen Jebeleanu ez az író. A Tara nostra folyóiratban – említet-
tem annakidején a Válasz tájékozódási rovatában – az Erdélyről szóló 
cikkben azt írta, hogy „... az Erdélyben való hosszabb tartózkodás és a 
kisebbségi művészekkel s értelmiségi emberekkel való közvetett, de elég 
szoros kapcsolatok véletlene megtanított arra, hogy megismerjük és meg-
értsük őket. Gyakran meghökkent – írta akkor Jebeleanu – az a szenve-
dély, mellyel az Erdélyi Helikonnál lévő barátaim irodalmunkat vizsgál-
ják, ez a szenvedély a román író emberek többségében nincs meg...” Hány 
éves lehettem akkor? Sütő mindenesetre gyerekember volt még, alig 
nyolc éves. „Florica Cordescu halála után fájdalmas komorságba esett 
Eugen Jebeleanu, akit Jenőnek szólítunk, de ez az ugra-bugra név nem 
illik reá” – mondta most Sütő. 

Fosztogatják az évek az embereket, gondolom, de nem a bajtól, mert 
amit annakidején Jebeleanu hiányolt, most Sütő András hiányolja a mai 
román írókban. Megnéztem, hogy Kántor és Láng erdélyi irodalomtörté-
netében említést kap-e, benne van-e a Jebeleanu által említett fordító-
szenvedély, a magyaroké? Megtudom, hogy Jebeleanu műveiből 1945 
után Bajor és Franyó a Sahia falujában, Hirosima mosolya és Énekek a 
halál ellen című kötetet fordították le magyarra, míg Jebeleanu Petőfi - 
fordítással gazdagította a román irodalmat. Talán hasznos volna – gondo-
lom –, ha a Kriterion kiadásában erdélyi magyar írók gondozásában meg-
jelenne egy olyan kötet, amely magyarul elmondja, betűrendben, a mai 
román írókról, hogy ki kicsoda, a pálya és az érdeklődés természetét, a 
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műfajait és azt, hogy az író bélyeget gyűjt-e, vagy kitüntetést vigaszul e 
mesterség gondjaira?... 

Sütő András, amikor „hazai magyar irodalmat” mond, ezen igen helye-
sen az erdélyi, a romániai magyar irodalmat érti. S arra a kérdésre, hogy 
„mit tart egy nemzetiségi író magatartásában negatívumnak? – ezt vála-
szolja: „A feledékenységet. A memória konjunkturális zavarait...” Az 
absztrakció a lényegre mutat. – „Vagyis?” – szólítja fel magyarázatra a 
kérdező. A válasz ez: „Vagyis amikor valaki elfelejti: anyjától a nyelvet 
nem játszadozás végett kapta, hogy majd azután az anyja sírjon helyette. 
A jelenség különben a sikkasztás egy formája” – fakadt ki a félig román 
falu magyar szülöttjéből a méreg, jelezve, hogy akinek helyén van az 
esze, annak marad képessége a felháborodásra is. Sütő András ebben a 
könyvben, mondhatni minden írásában, olyan embernek mutatkozik, aki 
mulasztásokat is szeretne rendbe hozni, elsikkasztott javakat is szeretne 
visszaszerezni. „Még nem sikerült tető alá hoznunk” – veti fel témának 
egy másik beszélgető társa a hiányt – az ötven éves romániai magyar iro-
dalom történetét. Nem beszélve magyar irodalmi tankönyveink két évti-
zedes késlekedéséről!...” S a feledékenység konjunkturális zavarait, illet-
ve ennek következményeit Sütő így teszi szóvá: „Ifjúságunk történelmi 
tájékozottsága lim-lomos, szemléleti egység híjján való, ismeretköréből 
kiesett századok tátongó űrjeivel szaggatott.” 

Az ötven éves romániai magyar irodalom történetének Kántor és Láng 
alapos és lelkiismeretes összefoglalása csak a második negyedszázadát – 
az 1945 és 1970 közötti időt – dolgozta fel részletesen. Ezt a negyedszá-
zadot azonban megelőzte egy másik negyedszázad s ezt megelőzték 
egyéb századok. Csak nem sikkasztódott el a második világháborút köve-
tő években a két háború közti erdélyi magyar irodalom története, ez a 
nagyon is jelentékeny fejlődés? Ha ez történt, a ráció, ami mögötte van, 
még államraison-nal se indokolható: az, hogy Romániában ötven éve van 
magyar irodalom, inkább válik a román államiság becsületére, mint az a 
hiedelem, hogy ez az irodalom csak huszonöt éves... a sikkasztás tehát 
kétoldalú. Hogy a konjunkturális feledékenység mi mindenre terjedhet ki, 
arra az utal, ahogyan a jóvátétel módszerét ajánlja fel Sütő András: „Ha 
minden valamirevaló írónk elszegődne bojtárnak egy-egy klasszikusunk 
mellé: szolgálatát a nép bizony meghálálná.” A bojtárkodási javaslatot ő 
mindjárt meg is fogadja: az Istenek és falovacskák huszonöt írásából ti-
zenegy tesz ilyen szolgálatot, s az Atlaszok címűt Illyés Gyulának ajánlot-
ta Sütő, aki Illyéstől nem annyira a verseit idézi, mint inkább a mondatait: 



 

1002 

prózában kifejezett mondanivalójában fedezi és fedezteti fel a követniva-
lót. 

Sütő András írásainak ez a gyűjteménye a témák változatossága ellené-
re rendkívül egységes írói munkának hat. Pedig ez aligha szerepelt cél-
ként a cikkek egybegyűjtésekor. Ezek azonban a maguk részigazával egy 
hozzáállássá összegeződnek. A belőlük kibontakozó integritás szoros kö-
tésben összetartja azt a sok változatot, ami szóhoz jut itt. Talán ezért ha-
tott rám ez a hang, valahonnan Romániából, olyanformán, mintha Sütő 
András a Central asztal mellől szólalna meg, holott annak idején a nagy-
enyedi Bethlen Kollégiumban szurkolt egy iskolapadban. Ezeket a diák-
éveket érezteti a kötet csakugyan nagyon szép záródarabja, a Nagyenyedi 
fügevirág. A Perzsák az író által „egyéb úti tűnődésekének mondott írások 
egyike. Ez Perszepoliszba viszi el a könyv olvasóját. Csak oda? A könyv-
táramban van egy kötet, amit elég gyakran veszek elő: a címe: A száz leg-
jobb angol esszé-t ígéri. S ha valaki valaha összeállítana egy ilyen köny-
vet, a magyar irodalomból, ennek az „úti tűnődésnek” helye volna a kö-
tetben, még akkor is, ha nem a száz legjobb, hanem csak az ötven legjobb 
magyar férne el a könyv két fedőlapja közt. A Perzsák rövid írás. Alig 
tizenhét oldal. Ezen a tizenhét oldalon a cahier de route, a történelmi mi-
niatűr, a meditatív valóságkeresés s az Adyéval rokonhangú publicisztika 
forrt egy ötvözetté. Műfajilag csakugyan esszé. E kísérletnek nincsenek 
elbeszélő elemei. Ez a nem magyar téma csak magyarul válhatott ilyen 
művé, de a kísérletnek, műfajilag, nincs rokona a magyar irodalomban. 
Ebben az írásban Sütő András művészi képességei sereghajtóként tömö-
rülnek szoros cohors-ba, a könyv végén. Ez a kötet olyan emberrel ismer-
tetett meg, akit ez az igény vezérel: „Az igazat írni közérthetően”, mert 
tudja, hogy „épp ide kell a telitüdő: a közérthetőség kimondásához, fő-
ként, ha olyan ember a kimondója, aki érti és érzi is hogy: mifajta gondok 
ülnek egy közösség homlokráncaiban”, s annyit ajánl, hogy „hajoljunk 
egy kicsit közelebb egymáshoz. Közelségben nyílik a távlat is a helyes 
ítélethez”, majd mondandót és mond- hatót kellőképp megfontolva ennyit 
mond: „Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk.” Rábólint Bocskay! 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Tiszavári tabló244 

Bogdánfi Sándor: Angyalok játszanak, Fórum Könyvkiadó, Újvidék 
1974, 194 lap 
 
„A sár, a ragadós, fekete, bánáti sár az emberhez tapad itt. Születésétől 
haláláig. Esőzések idején átmenni a széles, falusi utca túlsó oldalára félci-
pőben nagyobb teljesítménynek számít, mint átrepülni az óceánt kényel-
mes, sugárhajtású utasgépen ... A világ távoli vidékein, de az alig száz 
kilométerre levő Belgrádban, Újvidéken is azon törik a fejüket a város-
rendező mérnökök, hogy aluljárókkal könnyítsék az átjárást, úttestfűtéssel 
melegítsék télen a járókelőket, rendkívüli buszjáratokkal kedveskedjenek 
a késő éjszakába nyúló színielőadások, hangversenyek közönségének, 
miközben itt, Tiszaváron csak a sártól szeretne végre megszabadulni az 
eredmények elérésére törekvő községi vezető, a mélyszántást szorgalma-
zó traktoros, a találkára siető lakkcipős leány, de a sártenger fojtó mély-
ségeibe süppedő költő is. Mindannyian a sár ellen küzdenek, szónokol-
nak, sipítoznak, énekelnek, a sár azonban marad, szilárdan, megátalkodot-
tan, évezredeken át, mintegy jelezve, hogy ez az ő világa, nem az emberé, 
hisz sár volt itt az ember megjelenése előtt és sár lesz itt az ember eltűné-
se után is. Innen, a sárból repült ki a részeges festő nagyapja, száztízéves 
korában, s ez indította el regényem cselekményét, egy Tisza menti, csen-
des kis falu birkózását a szegénységgel, elmaradottsággal, sírással és ne-
vetéssel” – írja az Angyalok játszanak című regényének bevezetőjében 
Bogdánfi Sándor. Ez a szándékosan ilyen részletesen idézett ajánlás so-
kakra, gondolom, inkább elriasztó, mintsem olvasásra biztató hatást gya-
korol. Egyrészről a szocrealizmus banalitásba fulladó általánosításaira, 
másrészt viszont olyan provinciális helyhezkötöttségekre utal, amelyek-
hez nehezen tud hidat építeni a távolságba szakadt olvasó. Szerencsére, a 
regény minősége minden vonatkozásban túlemelkedik a bevezetőn. Sike-
rült társadalomszatíra ez a javából, s mint ilyen, általános érvényűsége 
feloldja az olvasó fantáziájában a helyhezkötöttség zárójeleit, a naturalista 
tapasztalati anyag finom szimbólumrendszerrel ötvöződik, bizonyítva, 
hogy a valóság sohasem végigmondva, hanem lényegi részeiből újból 
összerakva tükröztethető. A kortársi magyar irodalom jelentős humorisz-
tikus írása az „Angyalok játszanak”, s egyúttal Bogdánfi irodalmi pályá-

                                                           
244 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 2. számában. 
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jának is fontos kilométerköve. Ha eddig a szerző humorára némi pongyo-
laság, sőt helyenként a mindenáron elővarázsolandó poénéhség, s ezáltal 
bizonyos mesterkélt nevettetési szándék volt jellemző, az „Angyalok ját-
szanak”-ban ez a humor elmélyül, a regény szerves részévé, természetes 
stílusává változik. Nem mintha Bogdánfi előbbi kötetei nem sejtették vol-
na a mögöttük megbújó igényt, a kitűnő megfigyelőképességet, a saját 
alkotással szemben támasztott önironizáló képességet, de valahogy az 
előbbi kötetekben nem voltak ennyire szinkronban az író egyéni adottsá-
gai, lehetőségei és a kivitelezés minősége. Mindezzel nem akarom azt 
állítani, hogy az „Angyalok játszanak” maradéktalanul egyszintű alkotás, 
de szerkezeti felépítésében, a burleszk mesevitel mögött felépített bölcse-
leti világkép ügyesen álcázott komolyságában, a karikírozó rajz örökérvé-
nyűt rögzíteni vágyó mozdulatában minden eddigi Bogdánfi-kötetnél 
meggyőzőbben jelen van, nemcsak a művészi szándék és az irodalmi ru-
tin, hanem egy szándék megvalósításának felmutatható eszközei és ered-
ményei is. 

A regény meseszövése, mint már említettem, burleszk módon kezdő-
dik és így is folytatódik. A regény legelső mondatából megtudjuk, idé-
zem: „Nagyapám száztízéves korában repült ki a sírjából.” Mint a későb-
biekből kiderül, földgáz vetette ki a temetőből húsz évvel a halála után. A 
nagy esemény hallatára összeül a község vezetősége, megérkeznek az 
olajfúró vállalat emberei és kezdetét veszi a Tiszavár felvirágoztatásához 
és meggazdagodásához fűzött remények, vágyak, valamint a nyomukban 
járó kudarcok láncolatainak bemutatása, gördülékenyen és szórakoztató-
an. Mindebből azonban még nem kerülne művészi teljesítmény, s a nem-
zetközi olajpánik aktualizáló ereje sem változtatna ezen a tényen. Szerin-
tem az „Angyalok játszanak” kitűnő szerkezeti ötlete az, amely a naiv 
történetet a művészet régiójába segíti. Mialatt az események leírására szo-
rítkozóan halad az epikai leírás, kurzív szedésben egy második síkon egé-
szítődik ki a történet, méghozzá úgy, hogy a helybeli részeges festőmű-
vészből válik az események vizuális krónikása. Halad a történet és a kép-
zelet szárnyán készül a megfestendő nagy tiszavári tabló. Az sem baj, 
hogy egyetlen ecsetvonás sem készül el belőle, mert az olvasó számára 
éppen a fogadkozások szavakká fordított színeiből válik a történet plasz-
tikussá, ebből egészülnek ki az elmaradt jellemábrázolások, innen sugár-
zik bölcseleti és ironizáló fény az első síkon összefoglaltakra. Nem kétsé-
ges, hogy e megvilágosítás nélkül az első síkon olvasottak eredeti színeit 
aligha fedeznénk fel. E megvilágítás nélkül a gyakorlati megfigyelések 
szintjén rekednénk, vagy stílusirányzatokban gondolkozva; valamiféle híg 
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naturalizmusnál vesztegelnénk, így azonban a regény kettős szövete a 
realizmuson is túlmutat. Már Proust felfedezte a jellemábrázolás leírásá-
nak valószerűtlenségét, nála a visszaemlékezések reflexiójába foglalt jel-
lem, Bogdánfi első síkon közvetített bohókás szövege a festő elképzelt 
vásznán egészül ki, ha úgy tetszik, bizonyos transzcendentális tartalom-
mal. 

Némi leegyszerűsítéssel, az előtérben mindössze funkciókkal meghatá-
rozott cselekvők ágálnak: egy falusi plébános, egy iskolaigazgató, egy 
nősténypárducnak kinevezett hitves, egy községi tanácstag öreglány, a 
vásznon azonban, helyesebben a könyv kurzív szedésében mindezt kiegé-
szítőén, fürgén mozog az ecset. Amikor például a már érintett földgázki-
törés következtében a nagyapa kirepül a sírjából, az első sík egyik jelleg-
telen szereplője megjegyzi: „A repülés volt egyetlen vágya az öregnek.” – 
„Mindig szerette a feltűnést a Tóni” – tódítja rá a szomszédasszony. Köz-
ben azonban a vizuális echót is látjuk és halljuk. És nemcsak a jellemrajz-
ok egészülnek ki az elképzelt vásznon, ráfér az író életbölcselete, öniróni-
ája, sőt magának az alkotási módszernek a megkérdőjelezése is. Mutat-
ványként néhány ezekből az ecsetvonásokból: „A monumentális alkotás 
helyett inkább a monumentális leskelődést választottam. A leskelődést is 
bele kellene festenem a nagy képbe, ez velejárója művészetemnek, jelle-
memnek, lényemnek, kínzó magányomnak, mindannak ami vagyok, kis 
ember és kisművész és annak ami lenni szeretnék: nagy ember és nagy 
művész. Minthogy nem tudom, hogyan érhetnék el a nagyságig, megpró-
bálom ellesni másoktól, azoktól, akik magasabbra értek eddig, hátha utol-
érem őket. Az utolérés elmélete, melyet magam gondoltam ki, egy fontos 
hitvallásom, bár van abból több is." 

Ha ez utóbbi ecsetvonásokat Bogdánfi ars poeticájául is feltételezve az 
irodalom sokfelé iramló mezőnyében kellene megkeresni a szerző pilla-
natnyi helyét, bizonyára reménytelen feladatra vállalkoznék. Nemcsak a 
terep beláthatatlansága miatt, de merőben más írói alkatom és célkitűzése-
im elfogultsága következményeként is. Annyit azonban joggal sejthetek, 
hogy az „Angyalok játszanak” egy felfelé ívelő irodalmi pálya fontos ál-
lomása. 
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VÁNDOR GYÖRGYI 
Nosztalgia245 

Vásárhelyi Vera: Fondor magány, Róma 1974 
 
A vékony, alig száz oldalas novelláskötet kilenc elbeszélést tartalmaz. A 
kilenc elbeszélés kilenc emberről szól, a kilenc közül csak egynek fősze-
replője – nem emigráns. A kötet címét adó novella, a „Fondor magány” – 
az idézet József Attila „Ódájából” való –, kroki inkább, vagy egyszerűen 
csak keserű fintor. Egy szívátültetéssel továbbélésre ítélt ember, a műtét 
utáni hírverés csinnadrattája után elmagányosodik, mert mellkasában egy 
disznó szíve dobog, s mindenki felteszi a kérdést, hogyan lehet disznó-
szívvel élni. Mielőtt öngyilkos lenne, vagy megőrül, összetalálkozik egy 
kedves madarát sirató lánnyal, aki a madár halála óta maga lett a páva, s 
ugyanolyan elszigetelt, mint a disznószívű. Magányuk nem szűnik meg, 
csak feloldja, megváltja őket az egymásratalálás ... 

A fantasztikum nem idegen Vásárhelyi Verától, csak nem szabad el-
hinni neki. Mélységes realizmus az. „Bettina”, egy másik elbeszélés hős-
nője, nem állattá, hanem fává változik. Igen, először csak a cipője süllyed 
a földbe, aztán egészen gyökereket ereszt, arca összezsugorodik, tekintete 
eltávolodik, s csakhamar semmiben nem különbözik a mellette álló gesz-
tenyefáktól. Miért? Mert házassága az emigrációban – tán anélkül is? – 
kudarcba fulladt. Mert a férj vádló szava így hangzik: „... látsz egy fát, 
fává változol, látod a tengert, elveszel benne. Neked könnyebb. Én nem 
tudom magam megosztani senkivel... Mióta eljöttünk otthonról, engem 
nem érdekelnek az emberek.” És mert „könnyebb a napot eltéríteni pályá-
járól, mint két ember karakterét összehangolni”, Bettina gesztenyefává 
lesz, és egyedül hagyja a másikat. A „Vadmacskát”, az „ötvenhatos” lányt 
szintén nem tudja megtartani a már régebben kint élő férfi, mert a lány 
rendhagyó. „... amilyen szenvedélyes, olyan fagyasztóan hideg, távoli is 
tud lenni...” Ezért választ inkább egy „hízásra hajlamos, nyárspolgári 
lányt” társául. „Nausikaat” csak egy pillanatra éri el a görög tenger part-
ján az öregedő magyar menekült. A gyönyörű, fiatalságában ragyogó 
amerikai kamaszlány valóban Nausikaa, még görögül is tud, és Homerost 
is skandálja; de a férfi előtt, aki kétszeresen az apja lehetne, csak felvillan, 
mint a vakító nap a kékítő-kék tengeren. S marad a nosztalgia a fiatalság 
után. 

                                                           
245 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 2. számában. 
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A többi elbeszélés szereplői már nemcsak közvetve, hanem közvetle-
nül a honvágy áldozatai. A „Papagájkalitka” asszonya boldogtalan külföl-
di férjével, mert „hiányzik belőle a közép-európai férfi önbizalma, gon-
dolkodásából az önmagára irányuló, belső figyelem”... Örökké otthonma-
radt szerelmét fogja szeretni, aki az otthon – és a szerelem. A „Medve-
tánc” asszonya, szintén idegen férjével viaskodik, s rohan, száguld a má-
sik férfi, szárnyalást ígérő szerelme után. Hiába. S marad „a vergődő ke-
resés”. 

Többször elolvastam Vásárhelyi Vera novelláit, amelyek a legmaga-
sabb színvonalat nem érik el. De ezután is kezembe veszem majd. Egy-
részt, mert hazai kultúránkkal, a magyarral és az európaival nevelt asz-
szony írta, aki nemcsak József Attilát idézi és Babitsot, hanem Maeter-
lincket és Rostand-t, Stendhalt és Keatset is, mert az ő szavuk is kísérte 
már gyermekkorában, és vele maradnak örökké. Másrészt, személyes fel-
fedezésem tett rokonná a könyvvel. Tán másodszori olvasása után gon-
dolkoztam el azon, hogy a sokféle vágy, amely a hősöket mozgatja – az 
egyik férfié az irreális Vadmacska, a másiké a gesztenyefává változó Bet-
tina után, vagyis az örök nosztalgia a másik nem után, amely azért re-
ménytelen, mert nem tudjuk a magunk képére formálni a másikat; aztán a 
vágy az elfutott ifjúság után, meg a nosztalgia az anyanyelv után, mert „a 
szívünk mélyéről feltörő érzelem csakis anyanyelvűnkön tolmácsolható”; 
végül pedig az ősi, s végleg gyógyíthatatlan vágy az otthon, a haza után – 
ez a sokféle nosztalgia nem különféle, hanem egymásból eredő, egymásba 
keveredő, és sem külön, sem együtt nem enyhülő vágyakozás. 

S hadd toldjam meg a könyv ismertetését, én is, egy idézettel: „Nosz-
talgia ellen nincs orvosság… Tudta ezt már Szerb Antal is. De – „ha az 
ember él, akkor még mindig történhetik valami”. 
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HANÁK TIBOR 
Az elhallgatások könyve246 

Hermann István: Lukács György gondolatvilága, Tanulmány a XX. szá-
zad emberi lehetőségéről, Magvető, Budapest 1974, 415 lap 
 
Rossz bemutatkozás, ha már a névjegy hazudik. Rossz ez mindenkinek, a 
könyveknek is. Ha már a reklám sem igaz, ha a fülszöveg is valótlanságot 
állít, mit várjunk a könyvtől, a szerzőjétől és a kiadótól? Hermann István 
könyvét úgy hirdették meg, mint a Lukács Györgyről szóló első magyar 
nyelvű könyvet. Ez azonban nem felel meg a valóságnak. A valóság az, 
hogy az első magyar nyelvű Lukács-monográfia külföldön jelent meg.247 

Két évvel megelőzte a Magyarországon megjelent első Lukács-
tanulmányt. 

A rossz bemutatkozás ellenére azonban jó is lehetne a könyv. Sajnos 
azonban, amint Hermann István könyvének reklámja a jelenlegi politikai 
követelményekhez igazodik, munkáját is a mai politikai kurzus és az 
ideológiai klikkügyek szolgálatába állította. A magyarországi könyvki-
adásban ez nem szokatlan jelenség, nem is katasztrófa, ha tíz-húsz ívvel 
több papírt áldoznak az ideológiai propagandára, de az bizony az országos 
értékgazdálkodás kérdése, mely marxistát és nemmarxistát egyaránt érint, 
ha nemzetközi gondolkodónk sokrétű filozófiai alkotását és életügyét 
átadják a gyorsan múló politikai irodalom forgandó szempontjainak. 

Hermann István a totalitás kategóriáját állítja könyvének középpontjá-
ba, vagyis a teljesség, a mindenoldalúság Lukács Györgynél sem egyér-
telmű és egyáltalán nem problémátlan fogalmát. „Marx, Engels és Lenin 
nyomán kereste Lukács mindenütt az egyes tényekkel szemben az átfogó 
mozzanatokat, a totalitást” – olvassuk a könyv bevezetőjében. (9) Úgy is 
mondhatjuk ezt, hogy Lukács György egész életében, polgári szakaszában 
éppúgy, mint marxistaként szüntelenül a pozitivizmussal harcolt, a poziti-
vizmust tekintette legfőbb ellenfelének. A század első éveiben, tehát már 
indulásakor az atomizált élet, a tényekre és pillanatokra széthulló szemlé-
let nyugtalanította, az esztéticizmus „hangulat-anarchiája” és a pozitivista 
aprólékosság, mely nem ad távlatot, csak adatok halmazát. 

A szerző szerint ez az elégedetlenség volt Lukács György ösztönzője 
az emelkedett nézésmód kialakítására, az eszme keresésére mind a ma-

                                                           
246 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 2. számában. 
247 Hanák Tibor: A filozófus Lukács, Párizs 1972. (A szerk.) 
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gyar közélet, mind pedig a társadalom általános vonatkozásában és eszté-
tikai-filozófiai tekintetben is. A kettős ág a polgári világ elítélésében és a 
forradalmi álláspont kialakításában egyesült. S mert Lukács 
antipozitivizmusa nem maradt merő tagadás és lendülete nem szakította el 
a földtől idealista magasságokba, absztrakciókba vagy elzárkózó szubjek-
tivitásba, Hermáim István Lukács totalitás-igényét úgy fogja fel, mint a 
„harmadik út” megtalálását. Szerinte a „közép” keresése egész életét jel-
lemzi, vagyis csatlakozik Mészáros István felfogásához, ki szerint Lukács 
a „tertium datur” filozófusa. 

Hermanm szerint a totalitás kategóriáját alkalmazza Lukács az irracio-
nalizmus kérdésében, tehát Az ész trónfosztásában (272) is, és Az esztéti-
kum sajátossága szintén „tertium daturt jelent” (371), középutat Emst 
Bloch remény-koncepciója és Horkheimer-Adorno, azaz a frankfurti isko-
la negativitása között (403). Más szóval, ha Lukács életművében „sok is a 
kísérlet, a tudatos lemondás arról, hogy a totalitás jegyében gondolkodó 
ember egyúttal a kifejtésben is totalitást tudjon nyújtani, mégis vezető 
kategória maradt számára ez a fogalom.” (9). 

Könyve az aktuálpolitikai és helyi vonatkozások szorítójába került. 
Lépten-nyomon megtorpan a sorompók előtt, elfogadja a pártszempontok 
által kijelölt védett területeket, vállalja a tabukat, mellőzi a tényeket, a 
bizonyító erejű konkrétumokat. Fő módszere a kihagyás, az elhallgatás. 
Egyedül ennél fogva is meglehetősen problematikus ábrázolásával kap-
csolatban totalitásról, teljességigényről, sokoldalúságról beszélni. Lukács 
polgári korszakát megfaragja, problematikáját leszorítja egyetlen ágra, a 
Marxhoz vezető út Lukács által már több mint negyven évvel ezelőtt 
megtörtént kijelölésére, melynek a Lukács-önéletrajzban („Mein Weg zu 
Marx”, 1933) ugyanaz a funkciója volt, mint Hermannál: mellőzni az 
1919 előtti évek számos mozzanatát, témáját, néha az irracionalitásba és 
vallásosságba, néha a hideg ésszerűségbe és negációba hajló vonzalmai-
nak emlékét, a tiszta esztétikummal viaskodó írásainak sok szép részletét, 
kultúra-imádatát és morális kérlelhetetlenségét, melynek életrajzi szem-
pontból is érdekes megnyilvánulása volt az orosz forradalom erkölcsi 
elítélése 1918 őszén, akkor, amikor Lukács belépett a Kommunisták Ma-
gyarországi Pártjába. Mire „A bolsevizmus mint erkölcsi probléma” 
nyomtatásban megjelent, már tagja volt a kommunista mozgalomnak. 
Ahelyett hogy Hermann a Lukács által egységesre konstruált korai élet-
szakaszt részletekre, új felismerésekre bontaná, tovább stilizálja a stilizált 
éveket, úgyhogy A regény elmélete (Die Theorie des Romans) a szerző 
kezenyomán már-már politikai művé degradálódik, mely „vagy az antant 
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vagy pedig a központi hatalmak” hamis alternatívájával foglalkozik (101). 
Ha ez az ijesztően groteszk ferdítés is a lukácsi totalitás következménye, 
akkor azt a tanulságot érzékelteti kisarkított módon, hogy Lukácsot nem 
lehet Lukács módszerével bemutatni. 

Nem jár jobban az első Magyarországon megjelent Lukács-
monográfiában a magyar filozófus marxista életszakaszának ábrázolása 
sem. A szerző egyik fő törekvése, hogy Lukács György praxisfilozófiáját, 
a Történelem és osztálytudatot (Geschichte und Klassenbewufitsein) túl-
haladott álláspontnak mutassa be, mely nem alkalmas arra, hogy a mai 
ideológiai újratájékozódás forrása legyen. Ahogyan a marxista gondolko-
dó koncepcióját ismerteti, abból valóban még csak sejteni sem lehet, hogy 
a nyugati újbaloldal felfogásának egyik fontos filozófiai táptalajával van 
dolgunk, hogy az utóbbi évek egyetlen jelentős magyarországi szocioló-
giai és filozófiai irányzata, a „társadalomontológia”, az ún. „Budapesti 
iskola” szellemben ide nyúlik vissza. 

Különösen elgondolkodtató, hogy a monográfia kihagyásaiban követ-
kezetességet vehetünk észre. Nem véletlenül felejt el tételének ellentmon-
dó részleteket. Mellőzéseinek logikája van. Az elhagyott tények egész 
sora jelzi ezt. 

Totalizálásában elvész pl. Kun Béla és Lukács György 1919-ben kez-
dődött konfliktusa, a bécsi emigrációban kipattant feszültség, melynek 
során Lukács elhagyta a párt központi vezetőségét, ellenzéki lapot indított 
és nem éppen kíméletes stílusban súlyos erkölcsi és politikai vádakkal 
illette Pogány Józsefet és csoportját, kik persze nem maradtak adósak 
Lukácsnak. Elégtelen a Történelem és osztálytudat körül kipattant ellentét 
ábrázolása, a Blum-tézisek ismertetése, jelentőségét megillető méltatása. 
Lukács és a párt viszonyának megítéléséhez hozzátartoznak olyan konk-
rétumok is, mint Lukács első moszkvai éveinek súlyos nehézségei, köztük 
az 1934-es megalázó önkritika, melyről Hermann hallgat. Arról sem érte-
sülünk, hogy az ifjú Hegelről szóló munka (Der junge Hegel) nemcsak a 
vallásos és jobboldali átértékelések ellen irányult, hanem a sztálinizmus 
antihegelianista beállítottsága ellen is. Fejtegetéseivel Lukács tabukat, 
tilalmakat akart megtörni és igyekezett megmutatni, hogy Marxnak voltak 
előzményei, hogy a marxizmust nem lehet elszakítani a filozófia történe-
tétől. Hogy mindez indítékaihoz, a mű keletkezéskörülményeihez tarto-
zik, Iring Fetscher idevonatkozó írásából éppúgy lehet tudni, mint magá-
tól Lukácstól, ki az 1957-es életrajzi „Postscriptum”-ban leírta, hogy 
„egyfajta partizánharcot” kellett folytatnia tudományos eszméi érdekében, 
és hogy Hegel-könyvét nem publikálhatta, mert a háború alatt hozott hatá-
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rozat értelmében „Hegelt a feudális reakció ideológusának nyilvánítot-
ták”. Elégtelen a könyvben a sztálinizmus kultúrpolitikájában való részvé-
tel ismertetése, a negyvenes évek vitáinak bemutatása, az 1949–50-es 
önkritika ábrázolása. Irányzatosan hiányos az 1956-os események leírása, 
éspedig nemcsak, ami a végkifejlet politikai reményeit illeti, hanem fő-
képp ami Lukács és az ország akkori szellemi alakulásának szempontjá-
ból fontos volt: a magyar filozófus előadása a párt Politikai Akadémiáján, 
szereplése a Petőfi Körben és a Szabad Népnek (1956. október 14-én) 
adott nyilatkozata. Megállapításunk érvényes az 1957-ben kezdődött pél-
dátlan Lukács-ellenes kampányra, az 1960-as filozófiai tézisekre, az 
1963-as aktívaértekezletre, majd Lukács jelentős antisztálinista nyilatko-
zataira és utolsó éveinek nem mindig bagatell kijelentéseire, melyek 
Hermannál teljesen elsikkadnak. 

Az elhallgatások könyve ez. Amit elhallgat a szerző, az a tény, hogy 
Lukács György pályáját nemcsak a marxizmushoz és a párthoz való hű-
ség jellemezte, hanem a marxizmus továbbfejlesztésének igénye és a párt-
tal való úgyszólván szüntelen konfliktusa is. Ha már az átfogás, a teljes-
ség mozzanatát kívánta piedesztálra állítani, ezeket az alapvető tényeket 
nem hallgathatta volna el, nem válogathatott volna a mai pártpolitika kí-
vánalmai szerint a konkrétumokban, eseményekben, idézetekben, mert 
ezzel a módszerrel aláássa a dialektika, a totalitás hitelét. 

Hermann István, az egykori Lukács-tanítvány nem tett jó szolgálatot 
Lukács György életművének. Átmeneti politikai megfontolásokhoz, múló 
szempontokhoz kötötte a magyar filozófus emlékét, alkotásait, eszméit és 
a minden kis szerűséget, provincializmust megvető szellemét. A „Lukács 
György gondolatvilága” című könyvnek ily módon nem sok köze van 
Lukács György gondolatvilágához. 
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HALÁSZ PÉTER 
Búcsú Háy Gyulától248 

Háy Gyula május 7-én, két nappal 75. születésnapja után az Ascona mel-
letti Intragnában meghalt 

A bellinzonai temetőt hegyek koszorúzzák: olyan, mint egy zárt és tö-
retlenül egységes színpadkép, egy dráma harmadik felvonásának záróje-
lenete számára tökéletesebb színteret nehéz elképzelni. Ha ő, a drámaíró, 
írta volna meg ezt a záróképet, valószínűleg ugyanígy írta volna meg – a 
mű azonban ezúttal nem volt az övé, főszereplője volt, központi alakja, de 
nem életrehívója: Háy Gyula gyászszertartására gyülekeztek barátok, ro-
konok, munkatársak, az író tisztelői. Háy Gyula május 5-én töltötte be 75-
ik születésnapját, május 7-én reggel meghalt. A századdal való különös 
szinkronitása, életének sajátságos párhuzama a XX. századdal, kezdettől 
fogva kísértett, ő is meglátta, fölfigyelt rá és csaknem szórakoztatta. Élet-
rajzi könyvében, amelynek címe: „Született 1900-ban”, ezt a párhuzamot 
odáig fejleszti, hogy helyenként harmadik személyben beszél önmagáról, 
nevének monogramját használva: J. H. – Julius Háy – és időnként átvált a 
kortárs, a század monogramjának használatára: J. H. – Jahr-Hundert. A 
paralel egyúttal kiváltotta azt is, hogy érzékenyen és szinte kivédhetetle-
nül reagált az úgynevezett koreszmékre, az ideológiára, amely végsősoron 
szintén egyidős volt vele – együtt fejlődött az Eszmével és kortársainak 
jelentős részével együtt került az Eszme bűvkörébe, hogy aztán annál 
keservesebbé tegye csalódását a középkor derekán túli ráeszmélés az 
Eszme téves, hibás voltára, főként pedig állhatatlanságára, mert kemény 
önmegtartóztatás árán lehetett ugyan valaki hű az eszméhez, de arra 
előbb-utóbb rá kellett döbbennie, hogy az Eszme ezt a hűséget a legke-
vésbé sem viszonozza. Eljutott tehát Háy Gyula a dráma végjelenetéhez, a 
bellinzonai temető sarkában álló krematórium kőcsarnokának széles 
emelvényére. Börtönt ült az Eszme nevében Bécsben és Berlinben, írás-
sal, drámával, röplappal, demonstrációval harcolt diadalrajuttatásáért, 
moszkvai emigrációt vállalt érte, méghozzá olyan keserűt, amelyben na-
gyobb veszélyek környékezték, mint amilyen veszélyek elől menekült, 
azután hazatért, és a diadalra jutott ifjúkori álom, a megvalósult Eszme 
volt az, amely a legkegyetlenebbül fordult vele szembe. Különös, szemé-
lyes élmény számomra, hogy, életének olyan periódusában dolgoztam 
vele együtt, amelyben részben igazolást keresett korábbi tévedéseire, 
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részben magyarázni akarta mások és önmaga számára, részben pedig azt 
kutatta, hogy hol, mikor siklott ki az eredeti elképzelés arról a történelmi 
sínpárról, amelyről kezdetben úgy vélte, hogy a béke, az egyenlőség, a 
testvériesség, a szabadság nagy utópiája felé röpíti az emberiséget. 

A drámai az volt ebben az együtt-dolgozásban, hogy valószínűleg pá-
lyafutásának legrosszabb és legmegalkuvóbb darabját dolgoztuk át filmre. 
Ez a darab volt az „Élet hídja”, amelyet Háy 1950 elején írt, voltaképpen 
Révai József egyenes felszólítására, hogy írjon végre már egy olyan dara-
bot, amelyért Kossuth-díjban részesíthetik. Háy nekigyürkőzött és megírta 
az „Élet hídjá”-t, amely arról szólt, hogy 1945-ben hídépítő mérnökök és 
munkások milyen szörnyűséges nehézségek között és milyen hősi önfel-
áldozással építették meg az első, életet jelentő hidat a Duna fölé, a Kos-
suth-hidat. Mintha ennek a hősi periódusnak jó színpadi ábrázolása nem 
lett volna elég a Kossuth-díjhoz, a darabban szerepelnie kellett a testvéri 
szovjet segítségnek, sőt Rákosinak is, aki a színmű egy döntő dramaturgi-
ai csúcspontján bekapcsolódott a drámába, s ha nem is személyesen lépett 
a színre, de egy telefonhívás formájában lendítette a végső és diadalmas 
megoldás felé a cselekményt. A darabért Háy 1951-ben csakugyan meg-
kapta a Kossuth-díjat és Révai elégedetten könyvelhette el, hogy eggyel 
több írót állított a szocialista realizmus feltétel nélküli szolgálatába. 1954-
ben azután ezt a darabját vásárolta meg a magyar filmgyártó vállalat, s 
minthogy akkor dramaturgja voltam a gyárnak, az én feladatom volt, 
hogy együtt dolgozzam az íróval a forgatókönyvön. Az élmény azért volt 
csakugyan drámai, mert Háy ezzel a sajátmaga által is rossznak tartott 
darabbal most azt akarta bebizonyítani, hogy nem a darab mondanivalója 
volt téves, de a párt vált hűtlenné az eredeti mondanivalóhoz. Heteken át 
dolgoztunk, hol Jégverem-utcai lakásában, hol pedig leányfalusi villájá-
ban és azok a tízperces, negyedórás szünetek, amelyeket munka közben 
engedélyeztünk magunknak, legalább olyan tanulságosak voltak, mint 
maga a munka – akkor ugyanis önmagáról beszélt, életének küzdelmeiről, 
csalódásairól és arról a keserűségről, amely talán a legnagyobb volt 
mindközött: első házasságából született fia, akiből római katolikus pap 
lett, és aki nevét is megváltoztatta – elzárkózott attól, hogy kapcsolatot 
tartson vele. 

Sokat gondoltam arra később, hogy mindazzal, amit Háy később tett, 
Kucsera elvtársról szóló kíméletlen cikkével, amely a maga műfajában 
csaknem annyit tett az új osztály leleplezésére, mint Gyilasz könyve, 
„Varró Gáspár igazsága” című színműve, amely a munkásosztály elárulta-
tásáról szól, s amely végül is Magyarországon sohasem kapott színpadot, 
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s végül azzal a rendkívüli bátorsággal, amellyel ő és felesége, Éva, nov-
ember negyedikének hajnalán a Parlamenthez hajtottak, fölsiettek a stúdi-
óba és már hallva a közelítő szovjet tankok robaját, segélyfelhívással for-
dult a világközvéleményhez, hogy végül is mindezzel Péter fia előtt akart 
számot adni önmagáról, tévedéseiről, új felismeréséről vélt igazságoknak 
– Péter fia előtt, akiből pap lett, és aki egy napon, rövid leányfalusi láto-
gatása után azzal búcsúzott tőle: – Apám, imádkozni fogok önért. 

Most tehát itt gyülekeznek a bellinzonai temető krematóriumának kő-
csarnokában a hozzátartozók, a rokonok, az ismerősök. Itt van Éva, a 
„kékruhás asszony”, akihez utolsó könyvét dedikálta, a felesége, aki há-
rom elmondhatatlanul nehéz esztendőt harcolt végig az író rohamosan 
romló egészségének helyreállításáért, a jó eredményben szíve mélyén 
nem bízva, de megtéve érte mindent. A „kékruhás asszony” azonban most 
gyászruhát visel és gyászfátylat. Eljött a kékruhás asszony első házassá-
gából született fiú, akit – a Sors különös játéka – szintén Péternek hívnak, 
egyetemi tanár Vancouver-ban, görögöt, latint, angolt tanít, Oxfordon 
szerezte a diplomáját, irodalmi kritikusa a kanadai lapoknak és akit Háy 
örökbe fogadott és így a kékruhás asszony első házasságából született 
fiúnak Háy Péter a neve, míg az első házasságából született fiú, akiből 
pap lett, az édesanyja nevét vette fel és Pálmai Péternek hívják, ő azonban 
nem tudott eljönni a búcsúszertartásra és nem tudott eljönni az író leánya 
sem és nem tudott eljönni a 85 esztendős nővére – az egyetlen, aki még él 
a Háy-testvérek közül, akik eredetileg hatan voltak: Károly a festőmű-
vész, Andor, aki közel 40 évig a Ganz-gyár főmérnöke volt, Mihály, aki 
mártírhalált halt a háború alatt, Irén, aki fiatalon halt meg 1934-ben és így 
az utolsó, aki ma is él, a 85 éves Juliska, akivel lelevelezték, hogy május 
7-én este felhívják telefonon budapesti lakásán, és így elmentek a lakásra 
Háy Gyula gyermekei, Pálmai Péter és Anderli, a leánya, aki Háy máso-
dik házasságából született, akinek Miki volt az anyja, a lausitzi, a Berlin 
melletti kis helységben született leány és akit Háy ugyanakkor vett fele-
ségül Zürichben, mint amikor a másik ott élő emigráns, Koestler Arthur 
Dörtét. Ott várták Juliska lakásán Péter és Anderli az asconai telefonhí-
vást május 7-én este, de a hívás sohasem érkezett meg, mert Háy Gyula 
akkor már nem élt. 

Ők tehát nem jöttek el a bellinzonai temetőbe, hogy elbúcsúzzanak ap-
juktól. A krematórium kőcsarnokának emelvényén ott állt tehát a nemze-
tiszínű lepellel leborított koporsó és hárman mondtak búcsúbeszédet: el-
sőnek Kraft-Alexander, a fürthi színház igazgatója és főrendezője, aki 
Luzernban elsőnek hozta színre Háy „Mohács” című darabját, második-
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nak Gerd Buczerius beszélt, a hamburgi „DIE ZEIT” tulajdonosa és végül 
harmadiknak Háy Péter, a fiatal vancouveri tudós, aki a kékruhás asszony 
első házasságából született. 

– Mohács! – ezzel a szóval kezdte beszédét Kraft-Alexander, aki a da-
rabot betéve tudja, minthogy ő játszotta Luzernban Zápolyát, felesége 
pedig a női főszerepet. Mohács – kiáltotta tökéletes magyar kiejtéssel és 
idézett a darabból: – Minden ember átéli a maga életében a mohácsi vészt, 
életének egyéni, nagy, vészterhes csatáját...! A darabról beszélt a szín-
igazgató, akit a szakma Kraft-Alexander néven ismer és tart számon, aki-
ről azonban mindenki tudja, hogy „civilben” Hohenlohe herceg, aki 
ilymódon szintén megélte saját mohácsát. A lapkiadó az író jelentőségét, 
nagyságát méltatta, Péter pedig engedélyt kért a gyászoló gyülekezettől 
(akik között nagyon kevés volt a magyar), hogy azon a nyelven búcsúz-
hasson el nevelőapjától, amelyet itt majd oly kevesen értenek meg, de 
amely apjának anyanyelve volt annak ellenére, hogy életének jelentős 
részében németül írt. 

Nem volt hosszú szertartás. Szakadó eső vezette be, dörgött és villám-
lott, arra gondoltam, úgy mennydörgött, olyan különös teatralitással, 
mintha a Nemzeti Színház hajdani ügyelője, Sándor bácsi adta volna az 
instrukciót, amikor tehát bádoglapokat ráztak és csattogtattak, olyan fé-
lelmetes hanghatást keltve, hogy a nézők ereiben megdermedt a vér. Öm-
lött az eső, áztatta a bellinzonai temető sírjait, a márvány- és bronzszob-
rokat, amelyek egyik-másika olyan, mint egy megörökített Petrarca- szo-
nett, könnyes is, búcsúzó is, érzelemtől átfűtött és ugyanakkor annyira 
olasz, mint köröskörül a tessini táj, a messzi hegyek, amelyek egyikét úgy 
hívják, hogy „II Paradiso”. 

Azután az emelvény közepére állt a krematórium kék egyenruhás al-
kalmazottja, levette tányérsapkáját és mélyen meghajolt. Ez azt jelentette, 
hogy a szertartásnak vége és a meghajlással egyúttal távozásra kérte fel a 
gyülekezetét is. A gyászszertartás ugyanis megható lehet és elérzékenyült, 
de a hamvasztás előtti utolsó pillanatok semmiképpen nem azok. Hirtelen 
minden a technikai követelmények szolgálatába kényszerül: a koporsónak 
el kell tűnnie a színtérről és be kell suhannia abba a fekete alagútba, 
amely a szín közepén, mögötte tátong és amely már egyenesen a ham-
vasztó felé vezet. Be kell suhannia, úgy, akár a Dolomitok között szágul-
dó Trans-Európai expressvonatnak az alagutakba, hogy hosszú, sötét vág-
tatás után kibukkanjon ismét a napfényre. Ez az alagút azonban nem vezet 
új napfény felé – legalábbis nem tudunk róla, arról, hogy hova vezet, 
nincs biztos tudomásunk. 
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A nyugatnémet, a svájci és az angol lapok nagy cikkekben írtak el-
hunytáról, felsorolták műveit, életének nagy drámaírói teljesítményeit és 
egyik-másik nekrológíró még arra is utalt, hogy mit állt ki az Eszméért. 
Szakmai nyelven szólva – és ezt így mondta volna Háy Gyula is: nagy 
sajtója volt. Éva, özvegye, a kékruhás asszony, szomorú iróniával emlék-
szik arra, hogy amikor férjének 75-ik születésnapja alkalmából ugyancsak 
nagy és elismerő cikkeket írtak róla, csöndes mosollyal megjegyezte: 

– Ez még semmi. Várd meg, hogy mi lesz akkor, amikor meghalok. 
Mert tudod, Éva, ez mindig így van: csak meg kell halni. 

Svájcban és Nyugat-Németországban nyári fesztiválokon darabjainak 
felújítására készülnek. Mintha őt akarnák igazolni: csak meg kell halni... 
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KERÉNYI MAGDA 
Prózai muzsika249 

Cs. Szabó László: Pokoltornác, Szepsi Csombor Kör, London 1974, 82 
lap 
 
A címet többféleképpen lehet értelmezni. A szerző szerint a Pokoltornác 
saját és századunk állapotára utal, bár „hasonló korszak, még cifrább 
akadt elég a múltban, csupán más tudatszinten mérték fel, más nyelven és 
más stílusban.” Cs. Szabó László stílusában a cím a költészet nyelvén 
kifejezett zenei elem, az egész köteten végigvonuló kontrapunktika egy 
része. Bibliai-dantei, sötét, apokaliptikus helymeghatározásával ellentét-
ben – pokoltornác – ott a tréfás, önirónikus mottó evilági helye – London 
–, melynek pontos kimondását a nonsens-versforma amúgy is előírja: 

Volt egyszer egy londoni törpe, esszéken lovagolt körbe, s hogy attól ő 
óriás új Erasmus, nem vitás, elhitte a grafomán törpe. 

„Esszéken lovagolt”? De hiszen a mottó után versek következnek. Az 
UTÓIRAT-ban a „londoni törpe” „daliás világtalan aggastyán”-ná nőtt és 
a disztingvált, nyugati humanista kultúrát képviselő Erasmus 85 éves ko-
rában mint visegrádi remete, vérebét uszítja a Nyugatról jött hírnökre, 
akinek a hazájában „negyven esztendeig ... le se fingták”. Az ellentétek 
ritmusát már a keretben is tovább lehetne elemezni. 

A Pokoltornáccal műfajt teremtett Cs. Szabó. Nem mintha ismeretlen 
lett volna eddig a prózai költemény. Klasszikusa a századfordulón szüle-
tett, az azóta milliós példányszámban elkelt „Cornet Rilke”. Montecuccoli 
törökelleni csatájában, 1664-ben Győr mellett elesett zászlótartó (akit 
ősének stilizált) szenvedélyes és halálos történetét lírai prózában énekelte 
meg R. M. Rilke. Előtte a romantikusok kedvelték ezt a műfajok közötti 
formát, amelyet Novalis egyik művével kapcsolatban Dilthey „Unform”-
nak, a forma tagadásának nevez. Rilke maga is elégedetlen volt a 
„Cornet” műfaj-közöttiségével (Zwischengattung), ahol a líra és az elbe-
szélés az egymást követő benyomások hangulata szerint váltakozik. Nem 
nagy örömmel nyugtázta a tényt, hogy éppen a „Cornet”-ja indította meg 
a világhírét. Egy kiváló kommentátor a „Cornet” népszerűségét az epikus-
lírikus műfaj édesbús hangulatával, egy árnyalatokban gazdag 
szentimentalitásban látja. Cs. Szabó prózaverseiben mindennek nyoma 
sincsen. De azokkal a ma divatos prózakölteményekkel se hasonlíthatók, 

                                                           
249 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 3. számában. 



 

1018 

melyek mind formailag, mind értelmileg hozzáférhetetlenek. Cs. Szabó 
műfaja nem azért új, mert se nem próza, se nem vers, hanem azért, mert a 
verset megszabadítja minden kényszertől, de mindazt, amire a nyelv ké-
pes, beleoltja a prózába. Márpedig Cs. Szabó nyelve mérhetetlenül sokra 
képes. Ha ez a sokszínű, gazdag nyelv az egész lírai töltéssel, ami kipat-
tantotta a költő lelkében a Pokoltornác darabjait, prózában mondja ki a 
költő gondolatait, akkor a próza szolid de áttetsző hártyáján átragyog a 
rím, áthullámzik a ritmus. Goethe se a rímet tekintette a főértéknek: „Den 
Gedanken rein zu habén / das ist mir aller Reime wert.” 

Szeretném a Pokoltornácot innen megközelíteni: a prózai írásokban a 
verset kihallani. 

Az elsőnek a címe SEMMI. Itt a költő meghúzza létének, szelleme táp-
lálékának, vágyainak és élményeinek körvonalát. Mintha azt mondaná: itt 
létezem, itt találtok meg, akik kerestek, ide kövessetek, akik hallgattok 
rám. A sok „semmi”-ben egy egész világ, a ritmikus tagolásban a rím. Az 
első strófa mindjárt a köteteimre rímel: „ ... meggyógyít álmodban a 
templomtornácon” 250 Antik templomról van szó, talán Ios, talán Chios 
szigetén, mindkettő magáénak vallja Homéros, „az első nagy Énekes rej-
tőző sírját”. Az antik templomot a belső rím a mai szerzetes cellájában, 
majd a Krisztus képével díszített kolostorkápolnában folytatja, a „fonott 
hajú szerzetes piktor”-ra a „vállverő fürtök alatt vállig a Jordán türkiz 
kelyhében egy aranyember” válaszol. Füstös boltozat – füstös szemű pik-
tor fonja tovább a képet, hogy egy antik szentháromság: Homéros, az is-
teni forrás s Apolló kígyója tetőzze be a költemény első szakaszát, anél-
kül, hogy befejezné. Mert a „vasvizű forrás” vize átvisz a második 
útiképbe, ahol „forgó fehér lepkék, kicsi szélmalmok” itatják a délszaki 
növényzetet és a tenger vizében játszanak „versenyt fejeselve jófülű del-
finek”, amíg aztán a mozgalmas tenger átsimul a látóhatárba, „mennybol-
tig kéken a kék: ég s víz kristályos közönyé”-be. Homéros még kicseng a 
„trójai menekültek kővévált gályája körül” s úgy is, mint az „első nagy 
Énekes” abban a mai énekszóban, melyet a merengő-emlékező költő hall 
kora reggel a sziget partján. „Kalóz fejedelmek” viszik tovább a tenger-
motívumot a következő hármastagolású strófába. Itt a mediterrán világ 
három korszaka Rhodos, vagy Ciprus szigetén: kréta-mykénei dombormű, 
középkori lovagpalota, újkori török temető. Most elhagyjuk az antik vilá-
got, de nem az antik földet. A „halfejű pásztorbottal egy borostás, ballagó 
ember vállán a kecskegida, útban a mészároshoz” mintegy búcsúintés az 

                                                           
250 A kiemelés az idézetekben e sorok írójától származik. 
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ókori Dionysos-áldozat felé, de az „utasőrző dárdás arkangyal láncing-
ben, egy kofaautóbusz tükrére akasztva” és a kedvelt ikonográfia a gyer-
mek Máriával Jézus keblén már a minden antik vallást elsöprő orthodox 
hitéletről tudósít. Később zamatos, zajos, teljesen mai életbe érkezik az 
utas, a közvetlen isten-epifániák egy útjelző táblára csökkentek: Théba, 
Herakles szülőfaluja, nem is a mítoszhoz magához, hanem az iskolában 
tanult regéhez – „(serdültebb ifjúságnak)” teszi hozzá zárójelben – mutat-
ja az utat. Látszólag eltávolodik a költemény az idő és a tudat mélységei-
től: az autóút jelzőtáblája a félisten szülőfalujával, rímpárt alkot a benzin-
kúttal, mely ennek a szakasznak balkáni vásári nyüzsgését összefogja. 
Sokkal mélyebbre – vagy magasabbra – ível a lélek szárnyalása a követ-
kezőben: újra a tragédiaköltőket ihlető sötét mítosznál vagyunk, az anya-
gyilkos Orestes okozta vérfoltnál a mykénei „ősvár forró padlóján” és 
azon túl az elveszett Paradicsomban – „édeni szép szőlőfürt – a szülő-
földön, „félszázad előtt a Hideg Szamosnál. Rímelő képek egyfelől: ten-
gerpart – „a parton foltozva szárad a háló” – „fehérhajú füzek a szikkadt 
patakágyban”, fjord; másfelől: a „hűvös fjord” és a Hideg Szamos. A 
kettőt összekötő furulyaszó nyomán forrón feltörő könnyek ellen véd a 
nyelv mindenhatósága: a Hideg Szamosnak ez a neve, de hűvös fjordot 
Görögországba idézni – bár a fjordstruktúra sok helyen megfelel a görög 
földrajzi adottságnak – nyelvművészeti teljesítmény. 

Ha ennek a nagy egzisztenciális költeménynek apollói volt a kezdete, 
úgy kihangzása dionysosi: „Semmi, csak poharadban egy isten” és az is 
elillan a hajnali széllel. Az utolsó mondat minden szava rímel egy előző 
képre és ugyanakkor a tartózkodó érzelmek egyetlen, befejező akkordja: 
„semmi, csak az öröm, hogy itt voltál nyomtalanul s szétszórt, szikrázó 
hamvaddal játszik a közönyös tenger.” 

Ez az első költemény paradigmája az egész kötetnek. Nemcsak belső 
rímeken felépült alkatában, nemcsak lefokozó címével, hanem azáltal is, 
hogy felöleli Cs. Szabó László tematikáját a nyugati humanista tradíció-
tól, álmok és emlékek, ismeretek és tájak, hitek és tagadások változatain 
át a száműzetés motívumáig. Következik egy másik alapvető költemény 
ugyancsak ellentmondó címmel: MEDDŐ NAP. Itt a költő műhelyébe 
pillantunk, ahol megszületik a prózavers. Ritmusát a létre nem jött verses 
vers kudarca löki előre, ríme-refrénje a költészet egét ostromló „száraz 
lángoszlop, ciprus”. Két év választja el ezt a verset a következőtől, de 
mintha a gyűjtemény összeállításánál szerepe lett volna a szövegek lírai-
ságát tápláló szavaknak. A VERESÉG ismétlődő képe az oszlop. Karthá-
góról van szó, vagy akármelyik csatatérről. Vereség volt, ha pusztán kép-
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zelt vereség is, a meddő nap küzdelme a versért, vereség Karthágó, vere-
ség a „leomlott Jerikó, Petra ... Abu Szimbel” a FIAMNAK című versben, 
de végül is a vereség közös emberi sors. Ritmikus, rímes, refrénes képek-
ben idéz álmokat és halálfélelmeket ennek a tizenegy darabból álló cso-
portnak többi verse is. 

Tizenegy Cs. Szabó száma – dátum formájában felmerül a szám a GA-
RE DU NORD-ban és a HELYTARTÓ-ban –, a következő tizenegy köl-
temény tíz év terméséből a lélek enyhültebb, szelídebb tájaira vezet. 

A mélabús EMLÉK tiszta poézis, „az operaházi kopott fagottos ... 
zöldszemű lánya”, egy márványkút, kopók, „egyszerre könnyű halálunk” 
libbennek az emlékezés körhintáján egymást kergetve és mindig újra fel-
tűnve „Napoléon alatt a Saint-Dominique utcában...”. A KIVÁNDORLÓ 
HAJÓ-n két virágkoszorú között imbolyognak az emigránsok az új haza s 
egyben a halál felé. „öreg szemében elvetélt aranykor, meddő jégkor a 
fiatalban ...”, gyász és gyönyör a kontrapunktikája a RAGADOZÓ-beli 
férfi-nő konfliktusnak. Cs. Szabó prózaversei akkor is csábítanak a meg-
értésre, ha a cizellált forma mögött tudatosan rejtve marad a mondanivaló. 
Ilyenkor belekapaszkodunk a közvetlen érthetőbe, elmerengünk a ritmi-
kus szövegen és belegondoljuk a magunkét. Hogy ki az, aki „aranyszájú 
mosollyal fojtotta el a sebzett szó igazát” a NE ÖLJ-ben, nyitott kérdés 
marad. Akár személyes sérelem keserű emléke, akár egy mindenkori el-
nyomó rendszerre utal, a tíz parancsolat legfontosabbika alig mondható ki 
tömörebben, meggyőzőbben és poétikusabban. A következő vers ugyan-
ezt a mózesi törvényt antik-görögül variálja a hetes szám rím-láncára fűz-
ve: a KÉKSZAKÁLL FELVILÁGOSÍTÁSA valójában Dionysos vitája a 
gyermek-istent szétszaggató menádokkal. A GARE DU NORD mesterien 
frivol montázsa Orpheus és Eurydike síron túl is érvényes szerelmének és 
a pénzért kapható, földalatti mosdóban, olcsó garniszállóban kielégített 
testi szükségleteknek. Rímképlete a köteteim strófánkénti változatai bib-
likus nyelven és a görög mítoszén: pokoltorka – pokolcsarnok – „hősi 
halottak” – „egykedvű halál” – „két markos ördög” – „hívő asszony ... 
halotti tenyere”, vagy „Eurüdiké ... megy föl a hádeszi lépcsőn” – 
„Kháron utolsó mai csónakjárata” – „Perszephoné szalmaszín fürtös ud-
varhölgyei” – „alvilág fejedelme”. Szó lehetne még a költemény más 
aszpektusairól is, mint például a szerelem és halál egylényegűségéről, 
vagy a merész inverzió vallástörténeti hátteréről az utolsó mondatban: „a 
hívő asszony meleg halotti tenyere sohasem érhet a kétkedő Énekes hideg 
eleven kezéhez.” 
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Renaissance-hangulatba áttett halál-képek „Színekben” és „Feketében” 
a két siratás a LORENZO CSELÉDJÉ-ben. Csupa kecses udvari szórako-
zás a sirató-ének egyik fele, csupa pusztulás a másik. Vékony fonálként 
húzódik az evangéliumi Feltámadás-képek mögött az idegenben élőnek a 
hazagondolása: zokogva keresi üdvözítőjét a „térdeplő idegen” a KER-
TÉSZ-ben, rendőri kínzásban részesül egy nő a hősi halottaknak kijáró 
kegyeletért az ASSZONYDOLOG-ban, habár mindkét prózavers Mária 
Magdolnáról és Krisztusról szól. A velencei és strasbourgi művészettörté-
neti élmények személyes mondanivalójához nehéz megtalálni a kulcsot. 

Őszi zajok muzsikája egy régi bécsi házban MESTER ÉS TANÍT-
VÁNY cím alatt: diókoppanás, iparosszerszámok nyikorgása, mosdóvíz 
loccsanása. Majd: „parázna bűneit bánva hárfázik a holdban Dávid, a ki-
rály.” így szökken az utolsó mondat szférikus, lírai magasságba az első 
száraz epikája után: „Van egy régi ház Bécsben.” Dávid királyt a Három-
királyok regéje követi, fűszerezve a királynék praktikus-takarékos meg-
jegyzéseivel. Természetes hármas ritmuson épül a KIRÁLY ÉS KI-
RÁLYNÉ, gyémánt, boglár, korall – strucc, griffmadár, pelikán – Gáspár, 
Menyhért, Boldizsár. 

Szülőföldet, múltat, gyermekkort idéz a következő ciklus. Tragikus az 
álom ERDÉLY-ről, sírnivaló a „Párizs és a Rajna között” felötlő vízió 
ERDÉLY HERCEGÉ-ről, mely a „kolozsvári sétatéren” végződik. A 
SZAMOS már nem is prózavers, hanem ízig-vérig líra, csak szerénység-
ből nincs verssorokba írva, mialatt mondjuk – mert hangosan kell monda-
ni! – elférgesedik a szánkban, az ének szuggesztív hatására a versnyitó 
„Alma, alma, aranyágon szamosparti piros alma”. 

Más-más stílusban, más-más oldalról mondja el Cs. Szabó a száműze-
tést további féltucat versben, riadt, rezignált, romokat látó álomképekben. 

Szürrealista litánia, szarkasztikus ál-mese a két VILÁGTÖRTÉNE-
LEM „dióhéjban” és „mogyoróhéjban”, míg az igazi költői hatást mind-
kettő prózai csattanója – „tiszteljétek a közkatonákat!” és „ ... ellenzékre 
szavaz” – adja meg. Világtörténelemről énekel homéroszi lantpengetéssel 
a TENGERI VÁRAK is, királyi udvarok gyilkos háttere váltogatja egy-
mást, mindenhol megsejteni „a vérontó hajnali váltást”. Homéroszi a 
TRÓJAI NEMZEDÉKEK két epizódja, melyeknek közös belső ríme a 
Szépség, akkor is, ha a gúnyos kihangzásban a szépséget Aeneas nyuga-
ton meggazdagodott fiának, Ascaniusnak a csoda-sportkocsija jelképezi. 
A világtörténelmi képek tizenegyes csoportja szól még VI. Henrik To-
werbe vetett angol királyról, demitizálja Napoléont és a Szentföldet, dísz-
lépést kongat Churchill koporsója mögött, elhadarja angol filmgyártók 
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cinikus trivialitásait egy készülő Hitler-filmről. Még egy pesszimista vi-
lágtörténelmi áttekintés Káintól az űrrepülés jövőjéig a NYÚJTHATÓ 
ISTEN-ben, majd azon is túl: AZ EMBERISÉG VÉGNAPJAI című vers 
egy „koncentrált lézer sugár” által szelídített apokalipszist jósol. Bár az is 
lehet, hogy a végnapok után egy kozmikus lét vár a késő utódokra, ami-
kor „tovább zúgnak, ükapánk, a vizek, a szép nagy vizek és titokzatosan 
tovább mosolyognak a nők, elnyeli nappal az árvíz a világot, ükapánk és 
fölötte kisüt estére a nők sugárzó hold-mosolya.” 

A Pokoltornác tökéletes szimmetriája szerint az ironikusan sznob mot-
tónak egy ironikusan durvaszavú UTÓIRAT felel meg. A mottó utáni első 
vers Cs. Szabó László látható, tapintható, megélhető világát jelölte meg, 
az Utóirat előtti utolsó vers, A TENGERI SÍR pedig az mondja ki, ami az 
érzéki világon túli menedéke a költőnek: „a mindenütt otthonos Értelem”. 
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BORBÁNDI GYULA 
Ifjúkori művek, érett alkotások251 

Gombos Gyula: A történelem balján, Sirály, Neiv York 1975, 205 lap 
 
Gombos Gyula „A történelem balján” címen kiadta ifjúkori írásainak egy 
részét. A gyűjtemény ízelítőt nyújt a szerző irodalmi tájékozódásáról 
azokban az években, amikor Magyarország ugyan háborúban volt, de a 
magyar szellemi életben szokatlan pezsgést észlelhettünk. A kötet tartal-
mazza többek között Gombos 1940-ben írott „Álom az országról” című 
írói portrésorozatát, valamint azokat az irodalmi és művelődési tanulmá-
nyokat, cikkeket, amelyeket 1940 és 1943 között a Magyar Út című heti-
lapban és a Magyar Élet című folyóiratban írt. Persze, nem valamennyit, 
hanem azokat, amelyeket idegenben fel tudott lelni és e lapok málló lapja-
iról meg tudott menteni. Az „Álom az országról” annak idején feltűnést 
keltő könyvecske volt, amely kis példányszámban jelent meg és ma már 
könyvészeti ritkaságnak számít, hisz feltehetően csak kevés található meg 
könyvtárakban és könyvgyűjtőknél. Ez volt az első jelentősebb kísérlet a 
népi írók legjobbjainak számbavételére. A második világháború befejezé-
séig a népi írókról csak két könyv jelent meg. Az egyik Juhász Géza egy 
kísalakú kötete (Népi írók), a másik az „Álom az országról” volt. Míg 
azonban a debreceni Juhász Géza elsősorban az adatközlésre helyezte a 
hangsúlyt és a népi mozgalomnak amolyan dióhéj történelmét nyújtotta, 
Gombos Gyula műve már értékelt is és a sorozatába felvett tíz költőt, írót 
a magyar irodalomtörténetben is elhelyezte. A tíz portré – Erdélyi, Sinka, 
Sértő, Illyés, József Attila, Szabó Lőrinc, Tamási, Kodolányi, Veres Péter 
és Németh László – tömör és találó jellemzését adja a tárgyalt alkotóknak 
és addigi életművük jelentőségének. Gombos Gyula három és fél évtized 
előtti elemzései és értékelései ma is megállják helyüket és jóllehet nem 
lezárt életpályákat vagy befejezett írói oeure-ket foglal össze és tekint át, 
olyan vonásokat és tulajdonságokat fedez fel, amelyek érvényesek a teljes 
vagy befejezés előtt álló életművek ismeretében is. 

Erdélyi Józsefről megállapítja, hogy: „tudatosan lett népi költő. Erre 
két dolog indította: az ízlése és az igazságérzete... ízlése és költői ösztöne 
jól érezte, hogy az ő másfajta tehetsége nem tud mit kezdeni Ady költői 
örökségével; másrészt mindjobban megnyíló szeme látta, hogy ebben az 
országban csak egy igaz ügy van, amely mellé költő odaállhat: annak a 

                                                           
251 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 3. számában. 



 

1024 

néhány milliónak az ügye, akikből származik. így az Erdélyi-harc, a kiál-
lás másokért van, a többiekért, a lennmaradottakért, a szegényekért. A 
nyomaték nem azon van, hogy akikért harcol, az övéi, hanem azon, hogy 
igazságtalanság érte őket és akkor is harcolni kéne értük, ha nem lenne 
közülük való. Erdélyi sohasem a rokonság, a vér, hanem az igazság, az 
emberség nevében emeli fel értük a szavát. így népisége nemcsak költé-
szet, de erkölcs is... Erdélyiben nincs semmi intellektuális, költészete 
ezért egyszerű, tiszta, áttetsző, mint a friss víz. A lélek még primitív ősi 
mozdulattal fogja a világot. Nem küzd a kifejezésért. Amihez hozzányúl, 
azonnal befutja a vers ezüstje." 

Ugyanilyen találó, amit Gombos a másik jeles népi lírikusról, Sinka 
Istvánról írt. Ma sem lehetne mást mondani, mint amit Gombos 1940-ben 
állapított meg: „Sinka István viszonya a nép költészetéhez nem olyan, 
mint Erdélyié. Sokszor egy-egy Erdélyi-vers úgy hat, mintha kései utóda 
lenne a népdaloknak; Sinka költészete úgy, mintha előd lenne, ő nem a 
népköltészetet emeli be a magas irodalomba, mint Erdélyi vagy többé-
kevésbé Petőfi, hanem a humuszt, a tájnak s a rajta való élésnek azt az ősi 
televényét, amelyről a népköltészet kivirágzott.” 

Illyés Gyuláról azt írja Gombos, hogy kezdettől fogva érthetetlen volt, 
miért tekintik oly sokan népinek. A szónak irodalmi értelmében ő ugyanis 
nem az. „Illyés Gyula verselésében, mondataiban van valami latin. Ez 
részben Pannónia, részben Párizs. Ez, ami Berzsenyi és Vörösmarty felé 
hajlik. De az a nehéz, döngő szívverés, mely Vörösmartyból és a legjobb 
Berzsenyi versekből kihallatszik, Illyés Gyulában még nincs meg. A latin 
vers keménnyé, edzetté, nyúlánkká, de tömötté neveli a nyelvet. Illyés 
Gyula nyelve is ilyen.” 

Gombos szerint Illyés elsősorban értelmi ember. „Itt gyökerezik latin-
sága is.” Ami pedig prózáját illeti. Gombos is – sokakkal együtt – ezt a 
prózát fénylőbbnek, csillogóbbnak látja, mint a verseket. Nála a versek 
hordozzák azt a nyersanyagot, amely prózájában aztán melegebb, végle-
gesebb formát kap – állapítja meg Gombos Gyula, elsősorban a Puszták 
népére gondolva, amikor ezeket írta. 

József Attiláról meg azt a máig is érvényes tételét olvashatjuk, hogy ő 
az egyetlen, aki úgy proletár költő, hogy elsősorban jó költő s a proletár-
ságot nem csinált szerepből játszotta, hanem végzete akasztotta rá. Kas-
sákkal összehasonlítva, akit az irodalmi köztudat ugyancsak proletárköl-
tőként tart számon, Gombos arra a következtetésre jut, hogy Kassákban 
sohasem volt meg a proletár lélek riadtsága és elveszettség-érzete, másfe-
lől az elméleti szocialista meggondolásával fordult a proletárok felé és a 
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proletár világról írott verseiben, regényeiben túl sok a célzatosság, meg az 
erőltetett beállítás, Kassák az elméleti szocialista tájékozódásával került a 
proletárirodalom élére, József Attilát a proletár világ reménytelensége 
nevelte fogékonnyá a szocializmusra. Azt hiszem, olyan felismerés ez, 
amely ma, az újabb kutatások fényében is megállja helyét. 

Szabó Lőrincben a tárgyilagosságát, az egyszerűséget, a közvetlensé-
get és a nyelvben megmutatkozó erőt emeli ki. Tamási Áronban – Gom-
bos Gyula szerint – a népmese folydogál tovább. „Az ő írásainak ez a 
legcsodálatosabb és legegyedülvalóbb jellegzetessége. S ez nem mester-
kéltség, stilizáltság, ügyes játék. Nem szerzett, vagy önmagából tudatosan 
kinevelt tulajdonság, ő nem a népmeséktől tanult írni. Benne inkább 
ugyanaz a lélek teremti az írást, mely hajdan a népmeséket szülte. Tollát a 
nép ősi mesélő kedve kanyargatja erre-arra... ő a legköltőibb magyar pró-
zaíró.” 

Gombosnak e tételét azóta mások is megerősítették. Azt ugyanis, hogy 
– mint írja – munkái inkább nagy, szabadon írt költemények, mint regé-
nyek vagy színdarabok. Gombos is kiemeli a Tamási-próza frissességét, 
üdeségét, a nyelv tisztaságát, tömörségét és érzékletességét. 

A népi irányzat prózaírói közül Kodolányiban – 1940-ben – egy maj-
dani új magyar társadalmi regény avatott szerzőjét látja, akiben megvan a 
kellő tapasztalat és a tiszta látás, a társadalom problémái iránti érzékeny-
ség, valamint a kellő erő, hogy az életből egyszerre nagy tömböket emel-
jen ki. Ez a várakozás, persze, nem teljesedett be. Nem Kodolányi, hanem 
a történelem miatt, amely más irányt adott az író személyes életének és 
témaválasztásainak. Szinte látnoki erővel rajzolja meg Gombos a Veres 
Péter-i életmű sorsát és esélyeit is: „Műveit meghúzza majd az idő, ami 
megmarad, nem valószínű, hogy felér legjobb magyar kortársai legjobb 
műveivel. Mégse kell félnie: élete van olyan időtálló mű, mint bármilyen 
írás. Szerepének súlya sokkal inkább történelmi lesz, mint irodalmi.” 
Gombos Gyula ezt 1940-ben írta, amikor a verespéteri életműből – az 
életrajzán kívül – még csak a szociográfiákat és a mozgalmi írásokat te-
kinthette át. Ám előrelátása igaznak bizonyult és majdnem azt fejezte ki, 
amit harminc évvel később az író sírjánál a jó barát és harcostárs, Illyés 
Gyula: a szerep zsenialitását és maradandóságát. 

És végül mennyire igazolja a némethlászlói életpálya 1940 és 1975 kö-
zötti szakasza is azt, amit Gombos három és fél évtizeddel ezelőtt vetett 
papírra erről a kivételes szellemről és alkotóról. „Ha Németh László író-
ságát jellegzetes tulajdonságaival próbáljuk megnevezni, Németh László 
három vastag inda összefonódása: nagy értelmi erő a gondolkodásra, nagy 
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líraiság a magasba ragaszkodásra, dús és erős nyelv a megmutatkozásra ... 
Tehetségének erejét és nagy tartalékait az mutatja legjobban, hogy az iro-
dalmi műfajok minden harcterén, a lírát kivéve, a teljes emberért helytálló 
műveket tudott állítani.” 

Az idézetekből látható, hogy Gombos Gyula szövegei nem porosodtak 
meg ez alatt a három és fél évtized alatt, ma is olyan élvezetes, eligazító 
és tanulságos írások, mint a negyvenes évek elején voltak. Az „Álom az 
országról” időtálló munkának bizonyult és ezért csak üdvözölni lehet a 
szerzőt, hogy fiatalkori írásainak e gyűjteményébe belevette. Gombos 
Gyula ez írói portrék megírásékor 27 éves volt és az olvasó elámul, hogy 
ifjúsága ellenére mily éretten nyilatkozik, mily körültekintő elemzéseiben 
és biztos ítéleteiben, és mily hatalmas anyagismeret áll minden egyes téte-
le és megállapítása mögött. Külön kellene beszélni a nyelvéről, amely 
tükörképe a gondolkodás tisztaságának és higgadtságának. Ez a nyelv 
tömör, világos, szabatos, érzékletes, hajlékony, tökéletesen simul a gon-
dolatokhoz és sehol sem érezni felesleges cicomát, díszítést, sallangot. A 
nagy magyar prózaírókon pallérozott nyelv ez, amelynek mesterei között 
lehetetlen nem érezni Kosztolányi, Illyés és Németh hatását. A mai olvasó 
e portrékat olvasva csak sajnálhatja, hogy Gombos Gyula nem maradt hű 
az irodalmi esszéhez. A száműzetésben alkotói pályáján többségében tör-
ténelmi, bölcseleti és politikai témákat feldolgozó munkákkal találko-
zunk. Választékos ízlése, nagy anyagismerete, kitűnő kritikusi szeme 
mindenképpen alkalmassá tette volna arra, hogy a magyar 
irodalomtörténetírásban és irodalmi esszéírásban is olyan kimagasló mű-
veket alkosson, mint amelyekkel a politikai esszéirodalmat megajándé-
kozta. Néhány évvel ezelőtt Szabó Dezsőről írott hatalmas és nagysikerű 
monográfiája bizonyítja, hogy az irodalmi esszének is milyen kivételes 
képességű mestere. 

A tanulmánygyűjtemény második részét olyan tanulmányok, esszék és 
cikkek töltik meg, amelyeket Gombos 1940 és 1943 között a Magyar Élet 
című folyóiratban és a Magyar Út című hetilapban írt. Az előbbinek soká-
ig főmunkatársa, az utóbbinak évekig szerkesztője volt. Mind a két orgá-
num közel állt a népi írói mozgalomhoz és főleg a népi írók publicisztikai 
írásainak adott helyet. A negyvenes évek elején írt tanulmányai és cikkei 
közül Gombos e kötetbe felvette Móricz Rózsa Sándor regényéről írt 
elemzését, Németh László Széchenyijéről készült elmefuttatását, a Tompa 
László erdélyi költőről és Tatay Sándor novellaíróról rajzolt kis portréját, 
színházi kritikáit és a Magyar Útban megjelent kisebb publicisztikai írása-
it. Ezeket is lenyűgöző tárgyismeret, jó ízlés és higgadt hang jellemzi, 
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valamint a stílusnak olyan átlátszó tisztasága és választékossága, hogy ma 
is a figyelem minden lankadása és fáradtsága nélkül olvashatók. Végül a 
kötet végére maradt három – főleg politikai témájú – tanulmány, amelyet 
a szerző már idegenben, emigrációjának kezdetén, még Európában írt és 
amelyek annak idején, az ötvenes évek elején, egy nyugat-európai magyar 
folyóiratban jelentek meg. 

„A történelem balján” Gombos ötödik könyve, amely az emigrációban 
jelent meg. A „Szűk esztendők” témája a magyar protestantizmus válsága 
volt, a „Szabó Dezső” című monográfia az író életét és pályáját foglalta 
össze, a „Húsz év után” és a „Huszonegy év után” az újabbkori magyar 
politikai történelem problémáit elemezte és most „A történelem balján” az 
ifjúkori művek gyűjteménye. Gombos rendkívül igényes és ezért nem túl 
termékeny író. Reméljük azonban, hogy ez a mostani kötete – a múltba 
való pillantással – nem amolyan lezárásra és befejezésre irányuló mozdu-
lat, hanem csak rövid megállás, erőgyűjtés, további új alkotások előtti 
lélegzetvétel. 
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Békák — fametszet 

MOLNÁR JÓZSEF 
Reiner Imre252 

Köszöntés hetvenötödik születésnapjára 
 
Ha valaki belelapoz a második világháború utáni nyugati nyomdászművé-
szeti kiadványokba, vagy a modem festészetről, fametszésről, rézmetszés-
ről készült írásokba és a neves betűöntödék katalógusaiba, Reiner Imre 
nevével, előbb-utóbb okvetlenül találkozik. De nemcsak nevével. Neve 
mellől szinte soha semmilyen nyelven el nem maradhat a magyar jelző. 
Ebben annyira következetes minden kiadvány, hogy nem lehet véletlen. 

Reiner Imre nyilván súlyt helyez arra, 
hogy német neve ellenére a világ meg-
tudja, hogy bölcsője magyar földön rin-
gott és a magyar néphez eltéphetetlen 
szálak fűzik. 

A ma már világszerte elismert betű-
művésznek, könyvtervezőnek, festőnek, 
réz- és fametszőnek, grafikusnak és 
nyomdászati szakírónak sorsa és élete is 
a szűk magyar életlehetőségeket példáz-
za. Ha fiatal korában el nem fogja a ván-
dorlási láz és Magyarországon marad, 
ma talán ismert magyar festőként tarta-
nánk nyilván magunk között, de Európa 
vagy egyáltalában nem, vagy alig vehe-
tett volna tudomást róla. A magyar 
igénytelenség világában a betűtervező 
művész talán soha meg sem születik 
benne. Az ország kicsi, a szép betűk 
iránti érdeklődés pedig még kisebb volt 
magyar honban indulása idején ahhoz, 
hogy betűtervezésre inspirációkat adha-
tott volna a kezdő betűművésznek. Hi-
szen élete vége felé Tótfalusi uram is 
azon panaszkodott, hogy „egy poltrát 

sem adtak soha Erdélyben a Betű készítésért”. A két világháború közti 

                                                           
252 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 4. számában. 
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viszonyokat ismerve, Reiner Imrének sem adtak volna. A betűtervező 
művész tehetsége csak a tágabb lehetőségeket kínáló Nyugaton fejlődhe-
tett ki. Bár meggazdagodni ebből a mesterségből már itt sem lehetett, 
mint valamikor, Tótfalusi idejében Hollandiában, de legalább alkalma 
nyílott képességeinek kifejtésére. 

Reiner Imre 1900. augusztus 18-án született Versecen. Mint rövid élet-
rajzában – amelyet volt verseci iskolatársa, Pokomy Ábel írt egy kiállítá-
sának katalógusa elé – olvashatjuk: Versec a századfordulón tele volt 
csodagyerekekkel, akiknek az egész kisváros nagy jövőt jósolt. A kis Re-
iner Imre azonban nem tartozott a csodagyerekek közé. Inkább csak a 
rajzolásban való szorgalmával tűnt föl. Tehetségét nyilván apjától örököl-
te. A szobrász és ötvös apa Ausztriából vándorolt be Magyarországra és 
telepedett le a bánáti kis városkában. A gyerek Reiner Imre apja műhe-
lyében hamar megtanulta a véső és kalapács forgatását, a szobormintá-
zást, a rajzolást és a gravírozást. De már kicsi korában ellenállhatatlan 
vonzást érzett a betűk iránt. Csöndes nyári délutánokon a verseci temető 
sírköveiről másolta a föliratokat. Ezek a feliratok – nyilván egyszerű kő-
faragómesterek igénytelen munkái – olyan indítást nem adhattak a gyer-
mek Reiner Imrének, mint egy hasonló tehetségű olasz gyereknek a csá-
szárkori Róma megmaradt emlékeinek impozáns feliratai, legfeljebb betű-
rajzolási készségét formálták. Művészi indítást édesapjától sem nagyon 
várhatott. Apja szorgos mesterember volt anélkül, hogy magasabb művé-
szi célt tűzhetett volna maga elé annál, mint tisztességes munkát adni a 
megrendelőnek. Bölcsen és világosan látta azt is, mi mindennel kell meg-
küzdenie fiának, ha hajlamait követve, túllép a kézművesség korlátain és 
művészi pályára megy. A fiatal Reiner Imrét azonban nem lehetett föltar-
tóztatni: már 15 éves korában elhagyta a biztonságot nyújtó szülői házat. 
Először Erdélyben kötött ki egy szobrásziskolában. A háborús összeomlás 
idején Erdély román megszállása elől Budapestre költözött, remélve, 
hogy tanulmányait ott folytathatja. A forradalmak és ellenforradalom káo-
szában azonban alig nyílt alkalma nyugodt tanulásra. Közben elvesztette 
szüleit is. Apja rosszalló tekintetétől már nem kellett tartania s mivel a 
vergődő Magyarországon az alkotáshoz szükséges légkört nem találta, s 
az akkor élő magyarországi művészek között vonzó ideálra sem lelt, 
nyugtalan lelkét már nem kötötte semmi, ami visszatartotta volna: elindult 
hát világot látni, szerencsét próbálni. 1920-ban elhagyta Magyarországot. 
Bizonyára maga sem gondolt akkor arra, hogy örökre. 

Először a Majna-parti Frankfurtban tanult, de rövidesen, 1921-ben át-
költözött Stuttgartba, ahol az akkori idők egyik legnagyobb német 
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könyvművészének F. H. Emst Schneidlemek (1882-1956) lett tanítványa. 
Schneidlert nem sokkal előtte nevezték ki a stuttgarti Állami Akadémia 
tanárává. A vele való találkozás egy életre megszabta Reiner Imre művé-
szi pályáját. Tőle tanulta meg a betűtervezés titkait és nyilván Schneidler 
privátnyomdájában, a második világháború utáni német könyvnyomtató 
művészet történetében előkelő helyet elfoglaló „Juniperus Presse”-ben a 
művészi könyvkészítés tudományát. Ebben a nyomdában láttak napvilá-
got egy mappában első fametszetei, és Schneidler támogatásával 22 éves 
korában Stuttgartban megrendezhette első kiállítását is. 

A nyugtalan ifjút azonban – úgy látszik – nem elégítették ki a német 
kisváros adta lehetőségek. 1923 júliusában áthajózott az Új Világba, 
amelytől művészete iránt még több megértést várt, mint amit a háború 
sújtotta Németország nyújthatott neki. Annál nagyobb lett a csalódása. 
Neki is meg kellett járnia az amerikai bevándorlók keserves útját, a gyári 
segédmunkától a sikerig és az elismerésig. Az elismerés azonban az ő 
esetében elmaradt. Betűterveivel a konzervatív ízlésű betűöntödéknél nem 
volt sikere. Sok reménytelen kísérlet után 1925-ben búcsút is mondott 
Amerikának és visszatért a meghitt stuttgarti körbe. 

1927-ben elkészült első betűtípusával, a talpnélküli lineáris antikvájá-
val, a Meridiánnal, melyet a Gebrüder Klingspor offenbachi öntöde ho-
zott forgalomba. A vastagvonalú Meridián elsőrendűen alkalmas reklám-
betűnek. Sokan fölemlítik ugyan, hogy hasonlít J. Erbar valamivel koráb-
bi Koloss nevű betűtípusához, csak nem annyira kövér es hajszálvonalai 
vékonyabbak. Mai ízlésünknek minden bizonnyal jobban megfelel, mint 
Erbar agyonhizlalt kövér betűje. Ez talán onnét ered, hogy Reiner betűje 
az Empire-antikva jegyében készült, a vékony és vastag vonalak erősebb 
hangsúlyozásával. De Greve-Olsen szerint a Meridián inkább csak elő-
munkálatnak tekinthető ahhoz a keskeny betűtípusához, amely Bodoni és 
Didót szellemében fogant anélkül, hogy betűik formáját utánozta volna: a 
klasszicista antikvák családjába tartózó Corvinus a betűtervező Reiner 
Imre talán legmaradandóbb alkotása. Nem lehet véletlen, hogy ezt a leg-
sikerültebb betűtípusát Mátyás királyról nevezte el. A világcsavargó, té-
kozló fiú tiszteletteljes főhajtása ez az elhagyott haza előtt, amelynek pe-
dig puszta létén kívül szinte semmit sem köszönhet. Vagy talán csak az 
elveszett Kolozsvár előtti főhajtás, ahonnét az érzékeny lelkű ifjú a há-
zsongárdi temető édes mélabus hangulatával Fadrusz János impozáns 
Mátyás szobrának képét vihette magával távoli bolyongásaira? 

Minden idegszálával a modem festőművészetnek elkötelezett, fiatal 
Reiner Imre már a harmincas években érezte az előretörő hitlerizmus 
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nemzeti szocialista realizmusának művész- és művészetgyilkoló szándé-
kait, ezért még a vihar előtt átköltözött a Neckar partjairól a Szajna partjá-
ra. A meghitt Stuttgart helyett a párizsi Oktogon Atelier-ből kísérte figye-
lemmel a Bauersche Öntödében folyó munkálatokat a Corvinus betűk 
végleges megformálására. Közben – fölhasználva amerikai tapasztalatait 
– elkészítette az öntöde amerikai piacra szánt katalógusát. De a csöndes 
Stuttgart után a zajos, mozgalmas Párizst sem tudta megszokni, jóllehet 
1930-ban a Zak Galerié kiállítást rendezett műveiből és viszonylag ked-
vező sajtóvisszhangot is kapott, 1931-ben átköltözött Svájcba. A Luganói 
tó partján a Monté Bré hegy oldalában fekvő, festői Ruviglianá- ban tele-
pedett le, a Villa Sassában, amely mindmáig otthona maradt. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZ 
<112545 & 67890 
abcdefghijklmnopqrstUYWxyz 
Corvinus félkövér 

A Corvinus betűk sikere közben meghozta a művész számára az első 
elismerést: betűjével nemzetközi hírnévre tett szert. Az öntöde 1932–35 
között hat változatban (Corvinus, Corvinus kurzív, Corvinus félkövér, 
félkövér kurzív, kövér és végül Skyline) hozta forgalomba. De a hitleriz- 
mus győzelme után az antifasiszta művész betűit a Harmadik Birodalom-
ban indexre helyezték, a sors különös iróniájaként azonban Hitler étlapjá-
nak es a hivatalos allami meghívóknak nyomtatásához továbbra is hasz-
náltak okét. A betűk művészi értékét és keresettségét mi sem mutatja job-
ban, minthogy több hamisítás is készült róluk. 

A Corvinus betűk sikere arra késztette Reiner Imrét, hogy a német 
nyomdászát számára egy használható kiemelő, ún. „Auszeichnung” betű-
típust is készítsen hozzájuk. Így született meg 1931-ben a Gótika, amely-
nek formai alapelemei, a vékony és vastag vonalak arányai a Corvinus 
betűkével jó összhangban vannak s így a Corvinus betűkből szedett szö-
veg fölött kiemelésre igen alkalmas. A Gótikát szintén a Bauersche Öntö-
de hozta forgalomba, 1933-ban. Közben, 1932-ben elkészült a második 
leghíresebb betűtípusával, a kézírásos betűk sorozatához tartozó 
Symphonie- nek első változatával, de még mielőtt a rajzok a betűmetszés-
re alkalmas formát kaptak volna, egy olasz öntöde titokban lemásoltatta. 
Ezért Reiner Imre 1935-ben egy egészen új változatot készített, vigyázva 
arra, hogy semmi hasonlóság ne legyen az első és második változat kö-
zött. A Symphonie-t szintén a Bauersche Öntöde hozta forgalomba, az 
akkori németországi viszonyok miatt azonban csak három évi késéssel, 
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1938-ban. Ez a típus is kiválóan alkalmas a Corvinus betűkkel való kom-
binálásra. 

 
Symphonie 

A betűtervezés azonban mindig is csak egyik területe volt Reiner Imre 
sokoldalú művészi tevékenységének. Soha nem adta föl a rajzolást, fa-
metszést és festészetet. Az első kiállítása óta (Stuttgart 1922) napjainkig – 
a svájci kisvárosokban rendezett számtalan kiállításától eltekintve – 36 
nagyszabású kiállítása volt, többek közt Stuttgartban, Frankfurtban, Ber-
linben, Hannoverben, Párizsban, Baselben, Zürichben, Bernben, Antwer-
penben, Philadelphiában, Hamburgban, Dortmundban, Sao Paulóban, 
Offenbachban, Chicagóban, Luzemben, San Franciscóban, Luganóban, 
Chiassoban es Milanóban – némelyikben többször is –, hogy csak a leg-
fontosabbakat említsük. 

Mindezek után azt hihetnők, hogy Reiner Imre festőművészi és betű-
metszői sikerei alapján megbecsült polgárként, vagy legalábbis befoga-
dott tekintélyes idegenként nyugodt életet élhetett Svájcban. De neki is 
végig kellett járnia a Svájcba vetődött menekültek minden Kálváriáját. 
Hosszú éveken át munkavállalói engedélyt sem kapott, csak külföldre 
dolgozhatott. A hitlerizmus hatalomrajutása után azonban németországi 
megrendelései elapadtak. 1937–39 között kénytelen volt Angliában ke-
resni meg kenyerét, ahol a Monotype Corporationnak elkészítette a Matú-
ra és a Figaro nevű betűtípus terveit. A háború vége felé már valamit 
javult a helyzete. Újból visszatért Svájcba, ahol végül is 1942-ben sikerült 
munkát találnia a baseli Benno Schwabe & Co. nyomdában, mint a 
Schwabe Kiadóvállalat könyvtervezője. A gondosan megtervezett, a leg-
kisebb közre is gondosan ügyelő munkával készült könyvei az akkori 
idők legszebb svájci kiadványai közé tartoznak. Egykori könyvművészi 
tevékenységéről írja a svájci nyomdásztörténet kiváló szakembere, Willy 
Rotzler: „A svájci könyvkiadás – eltekintve a baseli Schwabe Kiadónál és 
a St. Gallen-i Zollikofer Kiadónál és más kiadóknál mint vezető vagy 
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munkatársként végzett művészi tevékenységéről – Reiner Imrének min-
denekelőtt egy sereg választékos bibliofil kiadványt köszönhet, amelyek-
ben a könyvművész Reiner gyakran a modern fametszet eloharcosava es 
mesterévé tudott emelkedni”. Hogy Reiner Imre Ruviglianában lelt ott-
honra, a német Jan Tschichold Baselben való letelepülése után Rotzler 
Svájc második szerencséjének tartja, mert szerinte az ottani nyomdászatra 
„a svájci kiadóknak végzett könyvtervezői munkássága és a nyomdász-
művészet körébe tartozó írásaival (mint a Typo-Graphik, 1944; a Modern 
and Historical Typography, 1948. – mind a kettő a Zollikofer Kiadónál) 
erős befolyást gyakorolt”. 

A második világháború vége felé Reiner Imre Baselból visszatért meg-
szokott otthonába, Ruviglianába. A háborús vihar elültével a Villa Sassá-
ba is visszaköltözött az elmélyült alkotáshoz oly elengedhetetlen béke. A 
könyvművész és – Georg Kurt Schauer szerint – „korunk legragyogóbb 
fametszőinek egyike” végre megvalósíthatta régi álmait: Voltaire, Goethe, 
Nerval, Rilke, Gottfried Keller, John Donne, Aesophus és nem utolsó 
sorban Aristophanész műveihez készíthetett fametszeteket, rézkarcokat és 
linóleummetszeteket. Ezekben az években egymás után jelentek meg a 
szebbnél szebb illusztrált kiadványai, köztük az egyik legnagyobb német 
könyvművész, Gotthard de Beauclaire közreműködesevel készült, s világ-
szerte nagy elismerést aratott, három Aristophanész kiadvány. Nem meg-
lepő ennek a meg nem alkuvó, kulturált, érzékeny lelkű művésznek a 
vonzódása Aristophanészhez, aki mindig is a szabad es szuverén, kifino-
mult művészi érzékű emberek költője volt. Szerencsejere 
Aristophanészhez való vonzódásában osztozott Gotthard de Beauclaire-
rel s kettejük találkozása lehetővé tette a nagy művek megszületését. El-
sőnek a három közül 1961-ben 23 fametszettel a Békák című mű jelent 
meg. A könyvet az 1963-as londoni könyvszépségversenyen a második 
világháború utáni legszebb kiadványnak minősítették. Reiner Imre famet-
szeteivel elért nagy siker után Gotthard de Beauclaire 1968-ban másod-
szor is kihozta, ezúttal Oskar Kokoschka rézmetszeteivel. A két kiadást 
összehasonlítva, a kiváló német könyvművész es szakíró, Georg Kurt 
Schauer a következőket mondja: „Két tehetség találkozik ugyanannál a 
kiadónál, két fajtája a bibliofíliának: a keskeny folikötet, amely famet-
szetben éppoly elmés, mint betűtípusában az örökifjú Janson antikvában 
(Tótfalusi betűiben)... és a hevesebb temperamentumú Kokoschka nem 
kevésbé kifinomultan nyomott rézkarcai...” A Békákat 1964-ben követte a 
másik nagy Aristophanész mű, a Béke – amelyben Aristophanész a Spár-
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tával való háború becsületes befejezéséért szállt síkra – illusztrálása 20 
fametszettel. És végül 1965-ben A madarak 37 fametszettel. 

Mindezen kívül se szeri se száma a különböző fa- és rézmetszeteinek, 
festményeinek. Művei megtalálhatók a firenzei Accademia déllé Arti dél 
Disegno-ban, a Bayerische Staatsbibliothekben, a buffalói Buffalo & Erié 
County Public Libraryban, a Cambridge University Pressnél, a luganói 
Franklin Collegében, a Galerié dér Stadt Stuttgart-ban, a New York-i 
Grolier Clubban, az offenbachi Klingspor Múseumban, a washingtoni 
Library of Congressben, a Princeton University Libraryban, a stuttgarti 
Staatsgalerieben, a frankfurti Stiftung Buchkunstban és még számtalan 
könyvtárban és kisebb múzeumban. 

Reiner Imre e nagyszabású festői, fametszői, rézkarcolói munkássága 
mellett sem hanyagolta el legkedvesebb munkaterületét, a betűtervezést. 
1950-ben a holland Lettergieterij Amsterdam elkészítette eredeti kézírása 
alapján stilizált ún. Reiner Scriptet, amely karakterénél fogva igen alkal-
mas a reneszánsz antikva betűkhöz kiemelő írásnak és néhány nagyon 
szép díszét. 1957-ben a Monotype Corporation kihozta a Mercurius típu-
sát, 1959-ben a Pepitát, a párizsi Deberny & Peignot 1953-ban a 
Contactot, a berlini H. Berthold AG. 1955-ben a Reiner Blackot, 1956-
ban a D. Stempel AG. a Bazart és a Mustangot, 1957-ben a londoni Ste-
phenson Blake & Co. a London scriptet. Egytől egyig eredeti, néha meg-
hökkentő, a megfelelő betűpárral a modern tipográfiának egészen új ak-
centust adó, kézírásos betűk sora ez, melyek mind magukon viselik Rei-
ner Imre betű- múveszetének sajátságos jegyeit. „A betűk – mondja Ge-
org Kurt Schauer Reiner művéről – nagyobb részt kézírásos kísérletek 
után készült bizarr metszések, amelyek elsősorban a szigorú werkantikva 
ellentétének készültek. Az ő klasszicista Corvinusa a művészi kurrent-
antikvával, a Symphonie-vel bájos betűpárt képez, melyben ellentétessé-
gük közösséggé változik a nem feltűnő és mégis érezhető rokonvonások 
révén”. 

Ez az alkotásokban oly gazdag háború utáni életszakasz sem volt ép-
pen gondoktól mentes. A svájci bürokrácia jóvoltából még ekkor sem 
kaphatott munkavállalói engedélyt. 1950-ben ezért Párizsba költözött és 
az Unesco ottani irodájánál vállalt munkát. Talán éppen az Unescónál 
vállalt munka révén szerzett tekintély lágyította meg a svájci kirakat- 
humanum bürokráciájának kőkemény szívét: 19 évi svájci tartózkodás 
után végre megkapta az állampolgárságot és ötven éves korában, 30 évi 
hontalanság után most már valóban otthon érezhette magát a ruviglianai 
Villa Sassában. Hogy ez a fordulat mit jelentett számára, mutatja az ötve-
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nes évek óta született jelentős alkotások hosszú sora. Munkaereje azóta is 
töretlen. Az utóbbi években azonban már inkább csak a festészetnek él. 
Mint hallom, egyre romló látással. Mert személyesen még nem ismerem. 
Magyar sorsszerűség ez is. A magyar könyv idekinti szerény munkásának 
még nem volt alkalma találkozni a nyugati könyv- és betűtervezés nagy 
magyar alkotójával, aki ugyan magyar könyvet nem tervezett, de eddig 
egyetlen életrajzában sem feledte el a magyar néphez való tartozását sze-
rényen, minden fennhéjázó magyarkodás nélkül hangsúlyozni. Pedig népe 
már neki sincs. A nemzet, a magyar nép éppúgy nem tud róla, mint an-
nakidején Tótfalusiról, vagy életében szegény Kner Imréről. Az nem lehet 
mentség, hogy nem otthon alkotott. Az 1961-ben kiadott Új Magyar Le-
xikonban például, ahol minden műveletlen, akarnok megyei párttitkárt és 
szovjet bolsevikot eljegyeztek az örökléttel, Reiner Imre nevét hiába ke-
resnők. De hiába keresnők a különben használható Művészeti Lexikonban 
is, amelynek IV. kötete, amely az R cimszavas részt is tartalmazza, nem is 
olyan rég, 1968-ban jelent meg az Akadémia Kiadó gondozásában. A 
haza, függetlenül az épp érvényben lévő társadalmi rendszertől, soha nem 
vett tudomást róla: Horthy Magyarországa éppúgy nem, mint Rákosi Má-
tyásé vagy Kádár Jánosé. Csak most kezdik az otthoni szakkiadványok-
ban megemlíteni nevét, amióta divat a „külföldre szakadt hazánkfiai” 
sanda mészárosként számontartani. De ne áltassuk magunkat, a társadalmi 
rendszerektől független nyugati szórvány magyarság sem sokat törődött 
vele, noha közöttünk élt. Tudomásom szerint idekint eddig csupán Saáry 
Éva emlékezett meg róla egy rövid riportban. Annál meghatóbb a magá-
nyos, idős művész ragaszkodása a magyar néphez és a rég elhagyott ha-
zához, ahonnét gyermekkora élményein, a verseci perzselő nyár emlékén 
és az édes anyanyelven kívül szinte semmit sem hozhatott magával véget 
nem érő nyugati vándorlásaira. De ez elég volt, hogy egy életen át az ide-
genben is megtartsa hű magyarnak. Hetvenötödik születésnapján az or-
szág helyett legalább mi, Nyugaton élő és értő kevesek hajtsunk hát tisz-
telettel fejet az érdemes magyar Mester előtt. 

 
IRODALOM: 
Mogens Greve-Olsen: Reiner Imre. Roskilde 1975. Tekniske Skole. Il-

lusztrációkkal Reiner Imre műveiből. A szöveg fontosabb része kü-
lön füzetben német nyelven. 

Paul Kleim: Introduction. Bevezetés Reiner Imrének a genfi Galerié 
ABC-ben 1972-ben rendezett (kiállításához. Francia nyelven. 
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Ábel Pokorny: Reiner Imre. Bevezetés a milánói Square Galleryben 
1971-ben rendezett kiállításához. 

Georg Kurt Schauer: Die deutsche Buchkunst im 19. und 20. Jahrhundert. 
Internationale Buchkunst im 19. und 20. Jahrhundert. 309–366. I. 
Ottó Maier Verlag, Ravensburg 1969. 

Willy Rotzler: Buchkunst in dér Schweiz. Georg Kurt Schauer: 
Internationale Buchkunst im 19. und 20. Jahrhundert. 369–408.1. 

Georg Kurt Schauer: Diesseits und jenseits des Buches. Gotthard de 
Beauclaire. Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde, neue 
Folge, Bánd IV. Gesell- schaft dér Bibliophilen. Frankfurt am Main 
1969.224–239.1. 
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HALÁSZ PÉTER 
Az őrző253 

Határ Győző: Az őrző Könyve („Egregor”), Aurora Könyvek, München 
1974,349 lap 
 
Határ Győző most megjelent művét úgy olvasom (abban a hangulatban és 
lelkiállapotban), ahogyan zenerajongók hallgatják az operák előadását a 
karzatról, zseblámpa halvány fényénél követve a térdükre helyezett parti-
túrát. Hogyan másképp lehetne átélni ezt az írást, amely helyenként így 
szól: „A kvádok? a keruszkok? az akacirek?... a belugárok elugrálnak, a 
bajuvárok a bajukat várják, a kostobokok rostokolnak, a mandubonok 
bandukolnak; a tenkterek tengnek-lengnek, a veliokászok csüggetegen 
meztelenkednek a jupiterlámpák alatt, a tulingek tolongnak, a bójok bo-
lyongnak ...” 

Hogyan lehetne elmondani a tartalmát, prózára fordítani, vagy versre, 
szövegesíteni, vagy zenésíteni, amikor öntörvényű kompozíció, muzsiká-
hoz csak annyiban hasonlítható, hogy az igazi zene is (Határtól kölcsö-
nözve a tézist) akkor hallgat esetleg a legmélyebben, amikor a leghango-
sabban szól, s akkor jajveszékel a legszívettépőbben, amikor a legcsönde-
sebb? Milyen feladat vár itt a kritikusra, vagy az esztétára, miféle vállal-
kozás? Ahány zeneművészt ismerek, az mind szánakozón mosolyog a 
zenekritikusokon, akik muzsikát magyaráznak és buzgón fejtegetik a 
megfejthetetlent. Vállalkozhat-e valaki arra, hogy úszónadrágban fejest 
ugorjon a tűzhányó kráterjába és parttól partig ússzon, miközben stopper-
órával méri az idejét? Határnak ez az írása sistereg, forr, gőzölög, szikra-
esőt szór az ég felé, miközben sorai mélyén tompa, riasztó morajlások 
háborognak. Figyeljék csak! 

„Adjatok egy udvart nekem! És ez elég, hogy becsavarogjam, ahol a 
legnagyobb napsütés idején is vederrel ereszkedik a fény: ebben az égbe-
nyúló kútban – a csavargás mámora megmaradt nekem, a csavargás má-
mora – a legolcsóbb: ó-ezredévi narkotikum függelemsértők, fenegyere-
kek, saját szakállotokra bűnözők, akikkel együtt lődörgünk a borsósárga 
kavicsudvaron: a csavargással hitegessétek fájdalmaitokat tétlen 
lityegéssel a napocskán, babrán emlegetve emlékeiteket – hogy még 
megvagytok egymás számára »azok a meztelennel tapétázott katonalá-
dák« »azok az erőltetett – felejthetetlen menetelések! körülzárások! kitö-

                                                           
253 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 4. számában. 
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rések!« – tudom, min jár az eszetek. Sétakötelékben az előmeredő ismét-
lőkorbácsok között... a fejek fölött mázsás láncokra lógasztott harangóra 
dobolja a lépést és a letöltött időt, egy udvart hagyjatok nekem; az esőcsa-
torna mellett a dézsában langyosodó fény és a felhőkarcoló pincében ez a 
gomba-boldogság, a dudva kéje, él! él!... – és az elég, hogy becsavarog-
jam.” 

Mi ez az udvar? Börtönudvar? Börtönben írta Határ? Ott komponálta? 
Ott sírt fel így? Tudom, hogy ifjúkorában börtönt ült, elindult a határ felé 
és útjában a határszélen Határ Győzőből határvesztes lett, elfogták, elítél-
ték. „... együtt lődörgünk a borsósárga kavicsudvaron”. Vigyázat! Így 
kísérti az embert ez a fejtegető, sőt „megfejtegető” veszély. A vállalkozás 
reménytelen, a kíváncsiság kielégítetlen. Csak a zseblámpa fénye marad, 
a karzat, a partitúra a térden. 

„Az őrző Könyve” nem új munkája Határnak, bár most látott először 
napvilágot a müncheni Aurora gyönyörű kiadásában, Deák Ferenc ko-
lozsvári grafikusművész megrázóan szép címlapjával. A kiadó utószavá-
ból azonban kiderül, hogy „Az őrző Könyvét” 34 esztendős korában, te-
hát 1948-ban írta Határ Győző, akinek 60-ik születésnapját tavaly ünne-
pelték barátai és hívei az ország határain belül és azon kívül, és akik szá-
ma légiónyi, mert Határ Győző iskolát alapított és nevelt a stílusával, lá-
tásmódjával, indulataival, humorával, iróniájával, amely olyan kegyetlen, 
amilyen kegyetlen csak az igazi humanisták humora lehet, akiknél tehát a 
humor nem a mulattatást szolgálja, de a zokogás eltitkolását. A kiadó az 
utószóban a következőket írja: „Az elmélyülésre képes, figyelmes olvasó 
csupán a maga felelősségére és veszélyére merészkedhet e »Rettentő Lá-
tások« lávafolyamára. Az előrajzolt képek, a nyelv költői felfokozottsá-
gánál fogva olyannyira hatalmukba keríthetik szimpatikus idegrendszerét, 
mint annak a fiatal anyának, aki a könyvet 1948-ban egy kiadó számára 
lektorálta és elment a teje.” 

Mégis: mindezek után – miről „szól” tehát a mű, hiszen legalábbis elv-
ben mégsem lehet képtelen vállalkozás tartalmi ismertetését nyújtani egy 
340 oldalas könyvnek? Őrségváltás történik az országban, vérben, 
iszonyban megsemmisül a palatinátusok, vagy másképp a Császárságok 
Egyesült Köztársaságának rendszere és ugyancsak vérben, iszonyban lét-
rejön a mandaritánusok, vagy másképp a Köztársaságok Egyesült Csá-
szárságának kormánya. Változások történnek a harci módszerekben, de 
kevés egyébben – a fogalmak torzulása feltartóztathatatlanul folytatódik 
tovább. Így ír erről: „Egy pillanatra álljunk meg itt, mérjük fel fogalmaink 
hallatlan torzulását. Idézzük fel a 40 éves háború veteránjait – nagyapáin-
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kat a nyerítő paripák hátán; emlékezzünk csak, hogy csatanyerő nagyapá-
ink hogyan képzelték a pacifistákat. A pacifisták a béke fegyvertelen »ka-
tonái« – amolyan üdvhadsereg. Óriás nemzetek fényűzése; ámde a szá-
muk kevés... Szánalmasan gyéren vannak és senkit sem vinne rá a lélek, 
hogy kényszerhez nyúljon, csupán mert »lelkiismeretük« nem engedi, 
hogy fegyvert fogjanak... Sőt szórakoztató, mindnyájunkat megkacagtató 
maskarák, kivált a fegyverfogás megtagadásáról énekelnek; egyébként 
azonban civilek, fajankók, kávénénikék... nos, ha egyáltalán 
számontartották a lehetetlenségek címtárában a pacifizmus győzelmét 
másként, mint a mozgósítás csődjét – nem tudták elképzelni: vagyis mint 
az apostolok győzelmét a hadnagyok felett; és ugyan megközelíthették-e 
még agyrémeikben is nagyapáink –, ezek a csatanyerő »gyakorlati« em-
berek a pacifizmus politikai győzelmének színét-szagát és első intézkedé-
seit?... Hiszen maguk a pacifisták sem hitték másképp, minthogy mezítlá-
bas prédikátoraik vajmi póruljárnának a városházán és evangéliumi falra-
gaszaik a kaszárnyákban vajmi hatástalanul sülnének el. De hogy a paci-
fizmus katonavonatokon utazik és hadseregek hátán jár: ezt még a lehetet-
lenségek címtára sem tartalmazta, ilyen nincs: contradictio in adjecto. Ez 
volt a logikai világrend.” 

Ismét visszatérve a kiadói utószóhoz: a könyv bizonyára sokak számá-
ra meglepő, koncedálja – „azzal, hogy (más, hasonló, francia-angol mű-
vekkel egyetemben) annyi mindennek egyívású előfutárja – futurológiá-
nak, kultúrmutációnak, a tudomány politikai öntudatra ébredésének” ... 
természetesen az, meglepő. Sőt, hozzáteszem, vállalva érte akár a megkö-
veztetést is, hogy olyan írótól, aki hagyományos, tehát általánosan elfo-
gadottabb esztétikai szabályoknak – vagy illúzióknak? – megfelelő művet 
nem alkotott (legalábbis az én számomra) elfogadhatatlan volna. Fiatal 
íróval szemben, aki azzal kezdi, hogy nehezen követhető vagy csaknem 
követhetetlen művet ír, különös ábrákkal illusztrál, netán oldalakat kihagy 
és végigpontoz, fölmerülhet a titkos gyanú, hogy egyebet nem tud. Hiszen 
megbotránkoztatni, vagy elképeszteni, minden hagyománynak 
fittyethányni és magacsinált törvények szerint, vagy éppenséggel bármily 
belső rendszer nélkül megdöbbentő szavakat halmozni, könyvoldalakat a 
sokatmondás ürügyével üresen hagyni – kétségtelenül könnyebb, mint 
cselekményt írni és embereket ábrázolni. Aki tehát a futurológiához köze-
lít, annak előbb bizonyítania kell, hogy művészetében, hivatásában a jelen 
időt is meg tudja oldani, meg kell felelnie a hagyományos követelmé-
nyeknek ahhoz, hogy hitelesen állíthasson új követelményeket önmagával 
és olvasóival szemben, átlagon felüli tehetség legyen az, aki az átlagos 
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tehetségek szokványosabb normáinak robbantására vállalkozik. Mélyen 
és magasan kulturált legyen, aki „kultúrmutál”. Picasso, vagy Salvadoré 
Dali klasszikus korszaka és mesterségbeli tudása nélkül mi haszna vagy 
értéke volna kései korszakuknak, amelyben szétfeszítették a korábbiak 
kereteit? Határ ilyen alkotó egyéniség: kiváló író és költő, akinek cselek-
ményszerkesztés, emberábrázolás, az írói mesterség hagyományosabb 
eszközeinek alkalmazása gondot nem okozhat. Számos műben, regény-
ben, színdarabban, elbeszélésben, cikkek, színikritikák százaiban bizonyí-
totta ezt. Ő tehát joggal léphetett tovább, mert megszerezte hitelét az 
absztrakthoz. Tőle elfogadható. 

„Mi volt a 20-ik század summája? A műfüst? Az agyvelő lepcseinek- 
és főcsepleszeinek a felfedezése? A zajnyelő szivárvány, a halhang, az 
utántáguló gommelin-dugó? Egyiksem. A 20-ik század summája az ujjas 
harisnya volt. Ők ismerték fel eredetileg, hogy a harisnyának ujja is lehet, 
mint a kesztyűnek – és felemás test-tyűt (ujjaskából és lábaskából) már 
nagyon régen nem hordtak a törzsek, csupán a legészakibb jüttök és az 
aleutok: gézgunya, csintincs (elektronfrizura) irídium fülkarika (vagy fül-
rombeoidea) ingüvecs (átlátszó skapuláré) ötujjú harisnya (intyű, ha a 
sarok-ínig – ez a rövidszárú) bokkantyú, ha bokáig, ikrán tyú, ha lábikrá-
ig, térden tyű, ha a térdig; azon felül: combantyú – ez volt a századvég 
kultúrtörténete – olyan civilizáltak voltunk már, hogy el sem tudtuk kép-
zelni az életet lábujj-bebújók nélkül, az ötujjú harisnyák civilizációjának a 
delelőjén – világos: lehetetlenség volt, hogy megelégedjünk a röplövedék 
és a bombafuvar anakronizmusával.. 

Baljós előérzetek kínozzák, a világ megmenekülni látszott egyféle ha-
lálos veszedelemből, de már gyanítja, látja, hogy belerohan egy másikba. 
Tisztában van azzal is, hogy milyen sors vár reá. „Úgy látszik, természe-
tem és elmém arra ítélnek, hogy így éljek, örök összeütközésben a Rend-
del. Tetteim úgy jönnek elém, mintha előre azok volnának – visszaemlé-
kezéseim.” 

Többről van szó, mint politikai rendszerekről, a hatalommal való meg-
ütközésről, a cenzorral való bajlódásról. A freskó ennél szélesebb, felöleli 
az emberi sorsot. A próza más ritmusra vált át. 

„Magunkban hordozzuk anyánkat  
magunkban hordozzuk apánkat 
ha mostohaszülőnek bizonyul az állam, ne az államot okoljuk, hanem 

az Államot, amelyet magunkban hordozunk 
ha méltatlannak bizonyul apánk-anyánk, ne az embert okoljuk, hanem 

a szülőt akit magunkban hordozunk 
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lehet, hogy az állam sohasem lesz édesszülő... Eltaszító mostoha, vad-
idegen adóbérlő és végül korbácshordó zsarnok, aki soha nincs velünk 
megelégedve 

lehet, hogy a szülő sohasem lesz az Édes Utópia... Beleragad szűk ha-
gyományaiba, fanatizmussal, babonával lábatlankodik és mi soha nem 
leszünk vele megelégedve 

de egyet ne felejtsünk el – mi: fattyúk és türelmetlenek, akikben így 
szól ez a vagy-vagy – 

hogy választani csak egyet lehet; ámde többé ne a választásunkban ke-
ressük a hibát, felpanaszolván, hogy jobbra álltunk vagy balra: 

magunkban voltunk rossz édesanyák 
magunkban voltunk méltatlan apák 
magunkban hordozzuk a tökéletlen államot.” 
Határ Győző különös ember. Tanult mestersége az építészet, műegye-

temet végzett és építészmérnök lett, méghozzá kitűnő, nagytudású mér-
nök. Jól ismerem a wimbledoni házát, amelyet a maga tervei és művésze-
te szerint formált, alakított, épített át, csodaszép szobákkal, amelyek közül 
néhánynak valósággal mágikus atmoszférája van. Egyáltalában, van va-
lami benne a mágusból, a kiszámíthatatlan varázslóból, ahogyan abban a 
wimbledoni házban él feleségével, Piroskával (mintha őt is Határ vará-
zsolta volna magamagának, a maga örömére) és bűvészként szövi külön-
leges, bizarr mintáit, színdarabot ír és otthon mindjárt ki is szerepezi. A 
női szerepeket Piroskának írja (bár mások is eljátszhatnék), hangszalagra 
veszi, ilymódon lenyűgöző hangjátékokat kreál. Irodalmi estjeire a londo-
ni klubba, Hollandiába vagy Svájcba, vagy bárhova, ahol éppen meghall-
gatására egybegyülekeznek, gépekkel, kábelekkel érkezik, hívei már vár-
ják, szerelik a hangerősítőket és egyszerre csak sztereofonikusan kel élet-
re a határi játék és látomás, az író is figyelmesen hallgatja, aranyjánosi 
bajsza mögött kifürkészhetetlen mosoly és merengés, A házát különben 
messze földön ismerik, jönnek hozzá Franciaországból kritikusok meg 
olvasók is, mert ott sokan ismerik, több könyve jelent meg francia fordí-
tásban és amikor egy ilyen francia kritikus egyszer meglátta a házát és 
végigjárta a szobákat, akkor egyszerre csak összecsapta a kezét és azt 
mondotta: „Hongriuscule!” Ami alatt azt értette, hogy hiszen ez a ház 
valóságos kis mikrokozmosza Magyarországnak, a könyvek, az életkö-
rülmények, a szomorúságok, a humor, a magyarbetűs írógép és a magyar 
színdarab, amely gombnyomásra megszólal a masinából és a ház légköre. 
A szó megtetszett Határ Győzőnek és levelei borítékján a feladó címénél 
azóta csakis ez olvasható: „Hongriuscule”. És így, aki a wimbledoni cí-
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met a borítékra sem írja, az is biztos lehet abban, hogy kikézbesítik leve-
lét, mert a londoni postahivatal már tudja, a garabonciás magyar író címe 
ez. 

Mi Határ hitvallása? A filozófiája? „Nem vagyok született szocialista. 
Nem érzem jól magam, ha nincsenek olyanok, akiknek »többjük« van. 
Hogy is tudnám elviselni a gondolatot, hogy mindenkinek egyenlőképp 
jut a javakból. Egyenlőképp jut sárga irigységből, farkasfogat mutató fél-
tékenységből és valami olyan, veszett-nyálat-csorrantó, egetostromló vad-
ságból, amely ha egyszer megszállta, az evangéliumi szeretet és az egyen-
lőség eszményének betartására minden ember lelki szemeivel akasztófá-
kon csüng és lelki kezeivel hóhértaglók markolatán – hogy is akarnék 
szocialista lenni az ilyen szocializmusban! A kereskedelemellenes kal-
márállam katonai fedezet mellett üzletel s a mentőangyal kizsákmányol. 
Börtönében ülök, ellensége kell hát legyek kénytelen-kelletlen, mert a 
született rossz szocialista, amilyen ma valaki csak lehet: én csupán abba a 
szocializmusba törődnék bele jószívvel, amely nem a gyűlölet módszerta-
nából, hanem azért keletkezett, mert mindenki ragaszkodott hozzá, hogy a 
többinek a magáénál többje legyen. Ó – a szeretet haragját, a szeretők – a 
felebarátok civakodását, amikor majd egymásra tukmáljátok a föld javait: 
be szeretném még köszönteni ezt a szocializmust!” 

Rendkívül termékeny író. Csak a legutóbbi néhány esztendőn belül 
egymásután jelentek meg hatalmas kötetei. A „Hajszálhíd”, majd a kétkö-
tetes drámagyűjtemény, a „Sírónevető”, címlapján a dráma két maszkjá-
val. És most „Az őrző Könyve”, amelynek alcíme: „Egregor”, műfaja 
pedig: „Regényes elmélkedések” és „Üzenet a jövőből”. Mit vár Határ 
ettől a tömérdek munkától, mit remél tőle? ö maga könyve végén csönde-
sen ennyit mond erről: „Nem tanítottam senkit semmire, amit magától is 
ne tudott volna; és ha tán akarnám is – ki tudja: sikerülne-e Afrika vandál-
jainak, gotoknak-szarmátoknak (mint valaha a centralista államok és az 
olvasmányos regények korában:) még egyszer beadni a „nemes érzelmek” 
szenvelgését... ?! Ahogy ez a platina-torpedó a pergament csöndet őrzi: 
szelepemet zárjátok vissza és – pitagoreusok, lábujjhegyen-közelítők 
használjátok jól a hallgatást. Gondolj a pillanatra, amikor először érintet-
telek: szemeiden, hogy lássanak. Rossz őrző, ha kinek tiszta a lelkiismere-
te. Vallomástételre csak a bűnösök szorulnak; de ha szólottám, nem azért, 
mert mosom kezeimet a sátrak alá – tanácsába a mindenható császár? 
sohasem hívott (mi egy közkatonaellenes). Én is belelőttem a magam 
csóváját a tűzvészbe, nem égett jobban – nem lángolt kevésbé, mint 
ahogy égett volna nélkülem.” 
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Ki tudja? Túl azon, hogy hívei és olvasói nagy táborának milyen nagy 
öröm és kielégülés kézbe venni egy-egy új könyvét, jó és megnyugtató 
érzés, reménytkeltő tudat, hogy a wimbledoni „Hongriuscule” várának 
felvonóhídja mögött ül, gondolkozik és dolgozik az őrző. 
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BORBÁNDI GYULA 
Akik felfalják a forradalmat254 

Csák Gyula: Álomzug, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1971, 307 
lap 
 
Ha kimondjuk azt a nevet, hogy Csák Gyula, a művelt és az irodalomban 
járatos olvasók azonnal a Mélytengeri áramlásra gondolnak és ha semmi 
mást nem is tudnak az íróról, abban megegyeznek, hogy a hatvanas évek 
első jelentős szociográfiáját ő írta. Valóban, a magyar irodalmi szociográ-
fiának a reneszánsza a Mélytengeri áramlással és Csoóri Sándor Tudósítás 
a toronyból című remekével kezdődött. Van tehát némi igazság abban, 
hogy Csák Gyula elsősorban szociográfus író és csak fájlalni lehet, hogy 
hűtlen maradt ehhez a nem lebecsülendő műfajhoz, nem abban igyekszik 
a Mélytengeri áramláshoz hasonló remekműveket alkotni, amiben tehet-
sége és kiválasztottsága vitathatatlan. Az is kár, hogy nem látjuk a Ma-
gyarország Felfedezése sorozat szerzői között, mert bizonyára olyan 
könyvvel gazdagította volna ezt a különben is rendkívül értékes sorozatot, 
amely méltán került volna a Mélytengeri áramlás és a Tudósítás a torony-
ból közvetlen közelébe, esetleg azok elébe. Csák Gyula hírlapi cikkei, 
riportjai és rádióelőadásai bizonyítják, hogy kitűnő szemű író, a társadal-
mi problémák iránt érzékeny lélek és olyan jó emberábrázoló, amilyen 
csak kevés van. A valóság iránti rendkívüli érzéke és a bajok orvoslására 
irányuló szenvedélye a harmincas évek falukutatóival és népi íróival ro-
konítják. A magyar közvélemény hálás lehet neki, hogy felszínen tartja 
napjaink sok fájdalmas kérdését, erkölcsi, etikai, magatartási problémá-
kat, a szocialista életformában és társadalmi rendben jelentkező hibákat, 
ellentmondásokat, fogyatékosságokat. Csák ezenkívül bátor ember, nem 
azért, mintha adottságait és lehetőségeit semmibe véve, a bírálat korlátáit 
nem érzékelve és azokon magát túltéve szólna a mindennapok egyedi és 
általános panaszairól, hanem azért, mert elmegy azokig a végső határokig, 
ameddig ma író elmehet. Nem hágja át a nyilvánvaló és szembeszökő 
határokat, de nem is hagy kihasználatlanul semmilyen lehetőséget, hogy a 
társadalmi antinómiákat és bajokat szóvá tegye. Éppen ezért nagyobb 
megbecsülést érdemelne, nemcsak a közvélemény és az írói világ részé-
ről, hanem a hatalom birtokosai részéről is, hiszen erkölcsfinomító és 
helyzettisztázó működésével hosszú távon éppen azok dolgát könnyíti 

                                                           
254 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 4. számában. 
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meg, akik a szocializmust olyanná kívánják tenni, amelyben az is megta-
lálhatja helyét és cselekvési lehetőségét, aki nem szocialista. Csák és a 
hozzá hasonló társadalomkritikusok – ha meghallgatnák és kellően be-
csülnék őket – formálói lehetnének azoknak az új és az eddiginél neme-
sebb emberi kapcsolatoknak, egyén és közösség között létrejövő egészsé-
gesebb viszonyulásnak, amiről a politika irányítói mint látomásról és kö-
vetendő célról oly sokat beszélnek. Béládi Miklós, a kitűnő irodalomtör-
ténész és kritikus Csák Gyula novelláiról szólva azt jegyezte meg a 
Tiszatáj című folyóiratban, hogy Csák az íróknak ama világot nemcsak 
látni, de megváltoztatni akaró csoportjába tartozik, kiket a keserű tapasz-
talatok sem tudnak pályájukról kitéríteni. Ha ez így van és minden észle-
letünk, megfigyelésünk azt mondja, hogy így van, akkor Csákra még igen 
nagy feladatok várnak, hiszen mind kevesebb lesz az ilyen írók száma és 
kár lenne, ha akármilyen kordivatnak hódolva, vagy a napi népszerűséget 
keresve hűtlen maradna ahhoz, amiben kevesen tudnak vele versenyezni: 
egy olyan, magas irodalmi szintű társadalomrajz megírásában, amely 
majdani századoknak is hű, érzékletes, színekben dús képet adhat a het-
venes évek Magyarországáról. Csák Gyulának erre megvan a képessége 
és ezért az olyan avatott bíráló, mint Béládi is joggal várja tőle nemzedé-
ke reprezentatív regényét. 

Az Álomzug még eléggé távol van ettől, habár az olvasása nyomán ki-
alakult kép nem olyan negatív, mint némely magyarországi kritikus lát-
tatni kívánja. Való igaz, hogy az Álomzugban túltengenék a szociográfiai 
elemek, a regényesség követelményei háttérbe szorulnak a riportelemek 
mögött és a hősök sem olyan határozott arcélűek, mint azt egy igazi re-
gényírótól el lehetne várni. Viszont á regényben eleven élet lüktet, az ala-
kok – még az elmosódott arcélűek is – hús-vér emberekként mozognak, a 
helyzetek, amelyekbe kerülnek, nem csináltak, mesterségesen kiagyaltak, 
hanem valóságos helyzetek és ezekben a regény alakjai úgy viselkednek, 
mint tapasztalataink alapján a magyar vidéki és falusi nép. A történet vég-
ső fokon egy Sziki nevezetű tanácselnök élete, működése, emberekkel és 
feladatokkal való birkózása. A szereplők közül talán az ő portréja a leg-
megbízhatóbb, Csák igen élénk színekkel festi meg főhősét és finom uta-
lásokkal azt is érzékelteti, hogy mit miért tesz, környezetéhez való viszo-
nya miért alakul úgy, ahogyan alakul. Körülötte egy egész 
mikrótársadalom, egy Álomzug nevű képzeletbeli vidéki városka sokféle 
embere, sokféle törekvéssel, ízléssel, szenvedéllyel és emberi gyengeség-
gel. A külföldön élő olvasó, akaratlanul is és mégha a műben elsősorban a 
művészi élvezetet keresi, hálával regisztrálja az információs anyagot, azt 
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a tájékoztatást, amelyet a szerző a mai magyarországi társadalomról és 
azokról a helyzetekről nyújt, amelyekbe manapság az emberek belekerül-
hetnek. Több magyarországi kritikusa szemére vetette Csáknak, hogy a 
regényíró módszere helyett a szociográfus módszeréhez nyúlt és a riport-
elemek túlságosan szembeszökőek. Ugyanakkor azonban ennek következ-
tében ez a könyv sokat nyer hitelességben, az olvasó mint való tények és 
való helyzetek ábrázolását fogadja, és nem mint az alkotói képzelet, tehát 
a valóságtól elütő vagy azt csak messziről érzékeltető írói lelemény szü-
löttét. Mondom, ezt főleg az idegenben élő magyarok honorálják, akik 
érthető módon egy mai magyar társadalmi regénytől azt is elvárják, hogy 
erről a társadalomról érzékletes és meggyőző képet adjon. Elnézi tehát a 
szerzőnek, hogy e törekvésében a regényírói megközelítést olykor a szo-
ciográfiaival vegyíti és ennek következtében bizonyos esztétikai kívánal-
maknak csak csökkent mértékben tesz eleget. 

A tekintetben azonban teljes mértékben meg kell védeni Csák Gyulát, 
hogy alakjai azért nem igazak és hitelesek művészileg, mert egyfelől a 
szerző eltorzított képet adott a valóságról, másfelől az emberi magatartá-
sok indító okaira, eredőire nem ad meggyőző választ. Mindkét kritikai 
észrevétel a Népszabadság bírálójától, Hajdú Ráfistól származik. Második 
ellenvetését így fogalmazta meg: „... alakjai csak akkor válnának művé-
szileg igazzá, hitelessé, ha Csák Gyula érzékeltette volna, hogy milyen 
okok, valóságos társadalmi tényezők eredményeként jöhetnek létre, lehet-
nek életképesek a magyar valóságnak ezek a torz tenyészetei ma is.” Va-
lóban, az olvasó joggal várt volna erre választ és kétségtelen, hogy ettől 
az alakok is hitelesebbek és igazabbak lettek volna. Ám, hogy ez nem 
történt meg, azért legkevésbé Csák Gyula marasztalható el. Az olvasó 
nem szabadul attól a meggyőződésétől, hogy a szocialista társadalmi ren-
den belül, ahogyan az Magyarországon létrejött és működik, igen sok 
elem van, amely ezeket az említett torz tenyészeteket szüli és élteti. Szili 
tanácselnök és a regény sok ellenszenves alakja, az olykor lehangoló, 
olykor elszomorító, olykor undorító esetek – melyek mögött nyilván ott 
az író személyes tapasztalata –, azt az érzést keltik, hogy valami baj lehet 
azzal a szocializmussal, amelyben ilyesmik előfordulhatnak és az embe-
rek nem azért viselkednek olykor rendkívül hitványán, mert születésüktől 
fogva ilyenek, hanem mert olyan társadalomban élnek, amely ezt nem 
csak tűri, hanem élteti, táplálja, majdhogynem az előrehaladás és a gyara-
podás feltételévé avatja. Csák Gyulának ezt érzékeltetni, és ezáltal hőseit 
és a helyzeteket még hitelesebbé tenni, nem lehetett. Az íróknak még a 
mai, a korábbinál sokkal előnyösebb és jóval több lehetőséget kínáló 
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helyzetben sem lehetséges az okok és magyarázatok kutatásában oly 
mélyre ásniok, hogy a fennálló rendszer néhány alapvető tulajdonságát és 
természetét is érintsék. Ezt elsősorban a Népszabadságnál tudják és azért 
az előbb említett megjegyzés nem más, mint szemforgató képmutatás. 
Csák Gyula – erről minden írása vall – szocialista meggyőződésű író és a 
mai magyarországi rendszernek őszinte híve, jól tudja tehát, hol kell meg-
állnia és milyen területekre nem tanácsos elkalandoznia, mégha nyilván-
valóan érzi is, hogy ettől alakjainak hitele szenved. Az állampolgári fe-
gyelemnek ez az érvényesülése az írói munkában – gondolom – elisme-
rést érdemelne, nem pedig bírálatot, ott, ahol ez az állampolgári fegyelem 
jóval nagyobb erénynek és értéknek számít, mint az írói kvalitás. 

Csák Gyula azonban nyilván nemcsak azért tartózkodott az alakjai 
megrajzolásánál a társadalmi tényezők szerepének kidomborításától, mert 
ismerte lehetőségeinek határait, hanem azért is, mert a rendszer híveként 
és meggyőződéses szocialistaként, benne élve a fennálló rend fogalmi és 
érzelmi kötöttségeiben, aligha veszi észre a fennálló rend és hősei maga-
tartásformái közötti szerves összefüggéseket. 

Ennek ellenére tévedés volna azt állítani vagy annak látszatát kelteni, 
mintha Csák Gyula nem látná a mai helyzet fonákságait. Hősei olykor 
meglepő igazságokat mondanak ki. Így például Fagin, a tanácsi művelő-
dési osztály egy alkalmazottja, aki a jobb szocializmust sürgeti és elége-
detlen azzal, amit maga körül lát, így vitázik főnökével, Sziki tanácsel-
nökkel: „Elnök elvtárs számára nehezen érthető, hogy egy magamfajta 
ember ilyeneket mond. Hiszen éppen a szocializmus ellenségeként kerül-
tem a börtönbe. Csakhogy a mi történelmünkben jó néhány példa volt rá, 
hogy ellenségként ítéltünk el barátokat. Esetleg hívebbeket, különbeket, 
mint mi magunk vagyunk.Mostanában divatos dolog azt mondani, hogy 
annak az időnek, amelyben ilyesmi történhetett, örökre vége van. Lehet-
séges, hogy mérséklődött az ilyesmi, de nincsen vége. Legfeljebb ma nem 
börtönbe zárják az ügyeletes ellenséget, hanem más módon, például a 
privát élet porondján gyötrik meg, és pusztítják el.” 

A regény egy más helyén Sziki tanácselnök, sokmindenben csalódva 
és önmaga is csalódást okozva másoknak, a helyi plébánossal társalog. 
Senki más nem maradt a városkában, akihez problémáival fordulhatott és 
akivel kibeszélgethette volna magát. Marad a világnézeti ellenfél, a meg-
mosolygott és lebecsült plébános. „A tanácsházán van egy furcsa fiatal-
ember – mondta —. Sok nyelvet tud, igen kiművelte magát, s érdekeseket 
lehet vele beszélgetni, ö szokta mondogatni, hogy a mi mozgalmunk 
olyanná lett, amilyen az egyház mozgalma. Csak hinni szabad az igékben, 
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de gondolkozni tilos róluk, mert a gondolkodás a hit halálához vezetne. 
Ezért azok szerencsésebbek a mi mozgalmunk keretei között is, akik nem 
gondolkoznak, csupán csak hisznek, vagy inkább: úgy tesznek, mintha 
hinnének. Tehát szellemileg szegények. Az ilyenek aztán nagyon köny-
nyen meggazdagodnak anyagiakban. S ezek lesznek boldogabbak a túlvi-
lágon is? Nagy igazságtalanság lenne.” 

Sziki tanácselnök súlyos igazságokat mond ki és ennél pontosabban 
aligha lehetne jellemezni a hit és értelem szerepét a mai mozgalmi élet-
ben, aminek következtében valóban azoké a siker, az előrehaladás és 
megbecsülés, akiknek hitét nem zavarja az értelem, akiknél a hit háttérbe 
szorít és elhallgattat minden gondolatot. 

Csák Gyula egyik legtalálóbb megállapítása, ugyancsak ebben a párbe-
szédben tanácselnök és katolikus pap között, amikor Sziki szájába ezeket 
a mondatokat adja: „Olvastam egyszer, hogy a forradalmak felfalják saját 
gyermekeiket. Nagy tragédia! De mennyivel nagyobb az, ami itt történik, 
ahol a forradalom gyermekei falják fel a forradalmat.” Nagyon képletes 
ábrázolása ez annak a folyamatnak, amikor a forradalmárok – hajdani 
forradalmárok – pusztítják el magukban és maguk körül azokat az eszmé-
ket, magatartási elveket és életviteli formákat, amelyeknek zászlaja alatt a 
régi világ lerombolására hajdanában harcba indultak. 

Csák Gyula könyve tele van elgondolkoztató helyzetekkel, megállapí-
tásokkal és gondolatokkal, ezért jó olvasmány; ha nem is jelentős és hi-
bátlan regény, értékes kordokumentum és meggyőző helyzetrajz a magyar 
társadalom egy fontos rétegéről a hetvenes évek elején. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Pogány hetykeség255 

Kemenes Géfin László: Pogány diaszpóra, Toronto 1974, 78 lap 
 
Kemenes Géfin Lászlót személyesen nem ismerem. Korát is inkább csak 
találgatom; egyik dátum nélküli versében ezt írja: „S te harminchárom 
évem vak tele”, egy másik versében „a negyvenediket taposom immár”. 
De ez az utóbbi vallomás is csupán a megtett idő irányába nyújt kapasz-
kodót, erről a versről sem tudom, mikor íródott, s így azt sem, hogy a 
verstől számított mekkora darabnyi jövő változott azóta múlttá. Egy költő 
fiatalságát vagy öregségét azonban nemcsak az ilyen időhatározók jelzik, 
hanem elsősorban maguk a versek. Az egyikből például kiolvashatom, 
hogy a császáriak kinevetik, mondván: mikor nő be már a feje lágya. 
Vagyis, hogy Kemenes Géfin László lett-légyen akárhány esztendős, va-
lójában még mindig a költőnek legmegfelelőbb korban, a kamaszkorban 
leledzik mindmáig. Jó ez így, és különösen szerencsés tulajdonsága an-
nak, aki pogány diaszpórában él és pogányul néz a megtett út felé. Mert 
bármilyen sötét és kiábrándító a kamasz tapasztalás, a kamasz hetykeség 
mozgásba hozza, átionizálja a megmerevedett sötétségnek hirdetett lát-
ványt. Meg aztán a kamaszkomak megvan az a természete is, hogy ha 
belenyugvást is színlel, nem azért tesz ezt vagy azt, hanem azért, mert 
tevékenységre éhes, mert egyszerűen nem fér a bőrébe. Végvár című ver-
sének zárószakaszát is ennek a felismerésnek a fényében olvasom: 

Mit tegyek? Máshoz nem értek, 
Kellek vagy nem, ez a dolgom. 
Kevés a nádméz, fogytán a lőpor. 
Toldozni kell a romló sáncot. 

Kétségtelen, hogy Kemenes Géfin ehhez a toldozásnak nevezett mun-
kálathoz jó nyersanyagot használ. Költészetében a virágénekek hangulata, 
a régi magyar nyelv lejtése jól megfér a modem életérzés és indulat eufó-
niájával, sőt olykor még annak eufóniájával is. Archaikus zengésben für-
detett gondolatai valamiféle pogány misztikát sejtetnek, s amíg csak sej-
tetnek, vagyis létezése a költészet misztikumához kapcsolt, meggyőző 
erejű is. Túlmondottá és kissé bombasztikussá akkor válik, amikor tartal-
milag is konkrét Hadurakat emleget, ilyenkor mintha magával ragadná 
egy, mondjuk így, melodramatizált turánizmus, amelyen belül már nem-
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csak a nyelv archaikus, hanem magát a mondanivalót is elavultnak érez-
zük. 

Igen látom erődet, Vajkom, akarásod vörhenye fölszáll de látom azt is, 
hogy te, a látó, vásárra bocsátód magad: látom, hogy tetemhidak 
omladékáin botladozol, látom, hogy ama folyóba, ahová te üdvös arccal 
lököd népedet tisztává válni, a testőrök, izmaeliták, dögszagú barátok 
szennytől ragacsos kezük belemossák. 

Innen most úgy tűnik, magad árán te megváltottál 
s bár terhem roppant, mégis a tiéd a szörnyűbb, 
mert én súlyommal tovább léptetek, a Hadúrt áhítva bolyongok, 
de neked, hah, maradnod kell, hitben, új hitedben 
a nép előtt, mely vigyázásra éhes és tisztaságra szomjas, 
de fenevaddá lesz, ha láncraveméd, mint rabot. 

Az ilyen verssorok szövetét tapintgatva arra döbbenünk, hogy Keme-
nes Géfint éppen az a költői kamaszság hagyta cserben, amely nem képes 
a látványt, az élményt magánkívülivé, magamögöttivé határolni, hanem 
saját létezésének zamatát is belekeverve, groteszk harmóniába oldja a 
végleteket. Amikor működik ez a költői kamaszság, költészetté válik a 
gondolat, még akkor is, amikor mindössze egy közismert bakamasírozó 
persziflázsa s egy már-már szinte erőszakosan prózává kényszerített gon-
dolatpár kapcsolódik egymásba. 

Aki nem lép egyszerre  
nem kap mételyt estére  
sem istent sem újhazát  
csak kézzelisaligfogható  
öröklétet 

Ha nem működik ez a költői kamaszság, akkor éppen az esik meg a 
hangulat súlyával, amit Kemenes Géfin egyhdyütt így fogalmaz: 

Minden viccbe mártott vers  
A súlyából annyit veszt. 
Amennyi az általa  
Kiszorított vicc súlya 

Mert nemcsak a viccel van ez így, hanem a tragikummal, a drámával, a 
pogánysággal, a komolysággal is. Nem kívülről beléerőszakolt kelléktár-
ból, nem didaktikusán, hanem gondolati feszültségből épül, úgy ahogy ezt 
a Pogány diaszpóra írójának legjobb versei is igazolják. Sőt még az is 
lehetséges, hogy olyan verseket is átfogalmaz ez a belső erő, amelyekben, 
mint a Regnum Marianum-ban is, a történetiesség áll a vers előterében: 
„Már a sarokig sem tudok kimenni, mondta Apáczai Csere János, 
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hasrafordult és meghalt”. Így kezdődik a költemény és a további vers-
szakokban hasonló sors éri Széchenyi Istvánt, Berzsenyi Dánielt, Bolyai 
Farkast, Csontváry Tivadart, Balassa Bálintot, Batthyány Lajost, József 
Attilát, a két zárósor pedig így hangzik: „Már a sarokig se tudtok kimen-
ni, mondta Hübele Balázs”. A kronológiai sorrend szándékos felkeverése 
is figyelmeztet, hogy itt nem kívülről keveredtek az ihlet sodrába a nevek, 
hanem egy, a Regnum Marianum-ra lobbant pogány révület ragadta a vers 
testébe, a többé már nemcsak történetet, de elsősorban érzést sugalló no-
menklatúrát. Ez a vers egyébként arra is jó példa, milyen egyszerűséggel 
képes Kemenes Géfin nyelvi biztonságérzetét – hogy deákos szóval éljek 
– demonstrálni. Itt ebben a Regnum marianum-ban él valami pogány 
hetykeség, a Hübele Balázsnak álcázott kamasz mutat szamárfület a tör-
ténelemnek. Ellentétben a címadó Pogány diaszpórával, ahol ugyan min-
den van, vérfolt, epe is, üröm is, ló is, táltos is, emberevő oltár is, de 
mintha a szavak mögött nem sütne már az élmény, s elkésett krónikás 
mondatokká szálazódna szét az egységes látomás. 

Végezetül valamit még az elöljáróban említett indulati eufóniáról. Eb-
be sok minden belefér. Az élet természetessége, akár trágársága is. Verssé 
válik, ha a vers ugatja, ha a vers acsarkodik vele. Némelykor azonban az 
is előfordul, s Kemenes Géfinnél is, hogy sem a népi vaskosság ízlésrend-
jébe, sem a modem asszociációs rendszer világképébe nem tud beleillesz-
kedni, hanem ebből is, abból is összegyúr valamiféle konglomerátumot, 
csinálmány hatású, lealacsonyodik az átok méltósága, s nem a költői ka-
masz szitkozódik, hanem egy elkésett kamasz malackodik, gondolom, 
miközben nagy erőlködve mondja, fülig pirul. Ezt a véleményemet 
egyébként nem hamis prüdéria diktálja, hanem éppen ellenkezőleg, a he-
lyes kifejezésbe vetett hit, amely végül is mindent kimondhatóvá avat. 
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KOVÁCS IMRE 
Akinek sikerült a terve256 

Béla K. Király: Ferenc Deák, Twayne Publishers, Boston 1975, 243 lap 
 
A Deák-életrajz a bostoni Twayne kiadó World Leaders sorozatában je-
lent meg. Kérdésemre, hogy miért nem Kossuth Lajosról, akit jobban is-
mernek külföldön, vagy Széchenyi Istvánról, aki színesebb egyéniség 
volt, írt könyvet, Király Béla – a hajdani tábornok, az ötvenhatos forra-
dalmi nemzetőrség parancsnoka, aki jelenleg New York város egyetemé-
nek tanára és ismert történész – azt válaszolta, hogy azért, mert Deák Fe-
renc az egyetlen magyar államférfiú az elmúlt másfél-két évszázadban, 
akinek sikerült a tervét megvalósítania. Gyanítom, egy olyan szempont is 
közrejátszott a téma kiválasztásában, aminek az időszerűségét a magyar-
országi fejlemények kínálják: a levert forradalom után Deák az osztrá-
kokkal, Kádár János az oroszokkal rendezte a magyarság viszonyát. A 
párhuzam tagadhatatlan, a különbség ugyanakkor igen lényeges. 

Angol nyelven az addigi egyetlen Deák-életrajz 95 évvel ezelőtt jelent 
meg Londonban. Király Béla tehát nagy fába vágta a fejszéjét, amikor az 
érdeklődő amerikaiaknak, általában a nyugati olvasóknak a nagy magyar 
államférfit bemutatja. Alapos, gondos, jól szerkesztett és jól megírt köny-
vében eredeti kutatásra alig támaszkodik, a gazdag anyagot már meglévő 
szakmai kiadványokból merítette; a fontosabbakra, mintegy 150 forrás-
munkára hivatkozik is. Magyar nevekkel és könyvcímekkel a szerző nem 
akarta túlterhelni az olvasót, azért a tudományos irodalomban mind gya-
koribb hivatkozási rövidítésekkel utal a forrásokra. 

A másik probléma még ennél is ésszerűbb megoldást igényelt: úgy áb-
rázolni Deák Ferencet, hogy egyénisége mindjárt megragadja az olvasót. 
Király Béla módszere: emberi közelségbe hozza hősét, miközben a törté-
nelmi háttérrel feszültséget teremt. Deák Ferenc logikusan gondolkodó, 
szigorúan érvelő, és következetesen kiértékelő ember volt; bámulatra mél-
tó jogászi felkészültségen kívül rendkívüli politikai gyakorlattal és tudás-
sal rendelkezett. Mégis a legrokonszenvesebb vonása a mély és őszinte 
szociális érzéke. Alkatában a keresztény testvériség érzete kiegészült szi-
gorú erkölcsiséggel, törvénytisztelettel, rendszeretettel, szabadelvű gon-
dolkodással és a szép önmagáért való élvezetével. Műveltsége és bölcses-
sége hallatlan energiával, munkabírással párosult, ám ez nem akadályozta 
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abban, hogy időnként visszavonuljon, zalai magányában elmélkedjék és 
okosan kibogozza a felvetődő kérdéseket. Megoldással akkor állt elő, 
amikor már teljes biztonsággal ajánlhatta. 

A reálpolitikus Deák mindig csak azt mondotta, amiben hitt, s legjob-
ban eszméiben és a fejlődés feltartóztathatatlanságában hitt. Semmiféle 
helyzetet vagy állapotot nem fogadott el véglegesnek, bármiként alakult 
is. Az élet állandó mozgás, folyamatos fejlődés. Meg volt győződve arról, 
hogy a tényezők változásával a körülmények is változnak, amivel a meg-
oldás ideje feltartóztathatatlanul elérkezik. Szerinte tudni kell, hogy med-
dig lehet vagy szabad elmenni, de odáig feltétlenül el kell menni. Ez a 
felfogás, e kristálytiszta gondolkodás tette képessé a helyzetek, esemé-
nyek gyors kiértékelésére és megértésére; ez a magatartás tette óvatossá a 
forradalomban és határozottá a kiegyezésben. Deák Ferenc óvatossága 
ellenére bátor ember volt: nem tétovázott, akadékoskodott, amikor ki kel-
lett állni és nem ingadozott, amikor cselekedni kellett. 

Mint a nép ügyének egyik legjobb ismerője és legbátrabb képviselője a 
reformkorban, a feudális kormányzás és igazságszolgáltatás helyébe de-
mokratikus intézményeket és törvényhozást sürgetett, a parlamentáris 
demokráciáért küzdött. Az első felelős magyar minisztériumban az igaz-
ságügyi tárcát vállalta; miniszteri tevékenysége a korszerű törvényhozásra 
összpontosult, hogy új törvényekkel a régiek kétértelműségét kiküszöböl-
je, a feudalizmus jogi maradványait kiirtsa és a felszabadult parasztság 
jogállását tisztázza. 

Deák Ferenc a jobbágyban, a parasztban az embert látta: amikor az úr-
béri törvény 1840-ben lehetővé tette, hogy a jobbágy egyénileg megvált-
hassa magát és földbirtokot vehessen, gazdasági jobbulása mellé (amivel 
csak adófizetői értéke nőtt) egyenlőséget, politikai jogokat is követelt 
neki. Amikor 1848-ban felszabadult a parasztság, politikai jogai mellé az 
egymilliónyi nincstelen zsellért földhöz, birtokhoz akarta juttatni. ömaga 
a jobbágyait korábban önként szabadnak nyilvánította. 

Kossuth híve volt, de mégsem követte az úton, mely végül is a Habs-
burgok trónfosztásához vezetett. Deák az 1848. áprilisában hozott törvé-
nyek alapján állott, melyek biztosították Magyarország függetlenségét 
egy tisztára perszonális unióban: csak az uralkodó közös, semmi más. 
Amikor az uralkodó a Pragmatica Sanctióban vállalt kötelezettségeinek 
nem tett eleget és nem állította le Jellasich horvát bán hadait, Deák visz-
szautasította Batthyány Lajos javaslatát (szeptember 11-én), hogy vállalja 
el az igazságügyi tárcát második kabinetjében is. önmagával és elveivel 
kerülne szembe, mondotta. Távol tartotta magát az eseményektől, ame-
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lyek magukon viselték az udvar és a nemzet alkotmányos viszályának és 
egymásra licitálásának veszélyes jeleit, ami aztán az olmützi manifesz-
tumban és a debreceni nyilatkozatban végzetesen kiteljesedett. 

Deák a külpolitikában járatlannak tartotta magát, de annyit mégis tu-
dott és megértett, hogy európai érdek a Habsburg Birodalom fenntartása, 
ezért a trónfosztást és a függetlenségi nyilatkozatot nem helyeselte. A 
zaklatástól és bebörtönzéstől az mentette meg, hogy nem volt jelen a deb-
receni református nagytemplomban a végzetesen nagyszerű szavazasnal. 
Kehidai magányából, ahol volt ideje átgondolni a történteket és mérlegel-
ni a lehetőségeket, 1854-ben felköltözött Pestre és az éledő, eszmélő ma-
gyarság figyelme feléje fordult. Most ő fejezte ki az általános óhajt, hogy 
valahogy rendezzék a dolgokat az udvarral, miután Kossuth politikája 
nem sikerült, akibe pedig annak idején hasonló ragaszkodással helyezte 
bizalmát, a nemzet tőle várta reményei beteljesedését. 

Alig öt évvel Világos után az osztrákok már a poroszokkal szövetkez-
tek az oroszok ellen, majd háborúkba bonyolódtak, melyeket sorra elvesz-
tettek. A nemzetközi látóhatár lényegesen megváltozott. Az 1860 októberi 
császári diploma feladta a birodalom központosítását, az 1861 februári 
pátens összbirodalmi parlamentet teremtett, Deák Ferenc a Pesti Napló 
híres 1865-ös húsvéti cikkében kijelentette, hogy Magyarország hajlandó 
törvényhozását a Birodalom biztonságával egyeztetni, bizonyos ügyek – 
honvédelem, pénz, külügy – közös vitelével. Konzervatív arisztokraták 
hajlandók lettek volna elfogadni a kiegyezést az 1847-es, tehát a forrada-
lom előtti alkotmány alapján, amely különleges jogokat biztosított az 
uralkodónak. A kossuthi emigráció kitartott a debreceni nyilatkozat mel-
lett, a nemzetközi politika kedvezőbb fordulatában reménykedett, ami 
meghozhatja majd Magyarország teljes függetlenségét. A reálpolitikus 
Deák és köre az 1848 áprilisi törvényhozás alapján kereste a kiegyezést, 
ami nem uralkodói kegy gyakorlása, hanem kötelességteljesítés lenne. 
Perszonális unióra és nem alárendeltségre gondoltak. A király felesküszik 
a magyar alkotmányra, rendelkezései csak akkor érvényesek, ha a felelős 
magyar minisztérium ellenjegyzi. Ez a megoldás lassan kikristályosodott, 
s Deák érdeme, hogy jó taktikai érzékkel a legalkalmasabb időben előter-
jesztette. 

Teljes megoldást a kiegyezés mégsem hozott, a nemzet megosztottan 
érvelt, negyvennyolcasok (Kossuth hívei) és hatvanhetesek (Deák köve-
tői) vitája a Monarchia utolsó pillanatáig tartott, amit éppen az idézett fel, 
hogy a kiegyezés dualisztikus és nem federális formában történt. Miután a 
nemzetiségek nem tudták törekvéseiket az Osztrák–Magyar Monarchia 
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keretén belül érvényesíteni, felrobbantására törekedtek. Ez beárnyékolta 
Deák Ferenc nimbuszát, mint az egyetlen magyar államférfiúét, akinek a 
tervét sikerült megvalósítania. Dehát a történelem nem ismer alternatív 
megoldásokat. 

Király Béla nagy érdeme, hogy a nyugati olvasók elé állít egy olyan 
magyar politikust, aki erőszak nélkül, rábeszéléssel, meggyőzéssel bizto-
sította népe szabadságát és országa függetlenségét. Példája ma is követhe-
tő lenne. 
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HANÁK TIBOR 
Kötelező olvasmány257 

Soziologie und Gesellschaft in Ungarn. Aus dem Ertrag des ersten 
Jahrzehnts dér neueren ungarischen Soziologie. Herausgegeben und mit 
Einleitung verseken von Bálint Balla. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 
1974, I–IV. kötet 
 
Bizonyára sok érdekességet tartalmazna egy felmérés a külföldön élő ma-
gyar írók, művészek, kutatók idegen nyelvű publikációiról, nevezetesen 
azokról a cikkeikről és kiadványaikról, melyekben magyar témával fog-
lalkoznak. Számos nyelven, számos helyen terjesztik hírünket, tájékoztat-
nak az országról, kultúránkról, problémáinkról, méghozzá a legtöbbször 
olyan módon, ahogyan erre nincsen módja sem a hazai publicistáknak, 
sem a hivatalosságtól nehezen mozduló állami kiadóknak. A nyugaton élő 
magyarok beférkőztek az idegen nyelvcsaládoknak azokba a mellékágai-
ba is, melyekben eddig nem tudtak vagy nem is nagyon akartak visszhan-
got kelteni a nagyobb nyelvterületeket szem előtt tartó tájékoztatási szer-
veink. Ennél talán még fontosabb, hogy a külföldi magyarok az idegen 
fórumokon jelentkeznek, a külföldieket saját újságjaikban, saját folyóira-
taikban és saját könyvkiadóik útján ismertetik meg a magyar témákkal, 
míg a hazai idegen nyelvű közlemények a külföldi szemében idegen or-
szág kiadványainak, önpropagandától nem egészen mentes s ezért kicsit 
gyanús publikációnak számítanak. 

Az előttem levő német nyelvű magyar szociológiai szemelvénygyűj-
temény jelentőségét is csökkentené, ha Magyarországon látott volna nap-
világot állami „nihil obstat” jelzéssel, hazai nyomdatermékként, hazai 
kiadó nevével. Sokan besorolnák a kelet-európai kisnépek hagyományos 
buzgólkodásának megnyilvánulásai vagy – rosszabb esetben – a kommu-
nista rendszer irányzatos propagandakiadványai közé. Ha azonban a né-
met érdeklődő meglátja, hogy sajtó alá egy berlini egyetemi tanár, Balla 
Bálint rendezte az anyagot, ki magyar létére azért került a német katedrá-
ra, mert megfelelt a német tudományos élet kiválasztási szempontjainak; 
ha az egyik legtekintélyesebb német szociológiai kiadó, a stuttgarti Ferdi-
nand Enke Verlag prezentálja a négy kötetes művet, akkor a magyar szo-
ciológiai irodalom válogatott tanulmányainak kellő hatásához a bizalmi 
feltétel, a Széchenyi által oly fontosnak ítélt társadalmi és tudományos 

                                                           
257 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 4. számában. 
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hitel biztosítottnak látszik. Csupán ezeket a szempontokat tekintve is fel-
mérhetetlenül nagy tudományos és kultúrdiplomáciai jelentősége van, 
hogy a magyar szerzők négy kötetre való, több mint hatszáz oldal terje-
delmű szociológiai szövege került a német nyelvterület könyvárusi és 
szakmai forgalmába, az intézményekbe és könyvtárakba, német nyelven 
dokumentálva a magyar szociológiai irodaiam utolsó 10–12 esztendejé-
nek problémáit, jellegét és rangját. 

Sőt még többet is! Balla Bálint összeállítása nemcsak a szociológiáról 
szól, hanem Magyarország szociális viszonyairól is. A hazai tanulmányo-
kat a négy kötetnek megfelelően négy témakörre osztotta. Az első rész 
általános és történelmi jellemzéseket tartalmaz. A bevezető tanulmányok 
a magyar szociológia múltját mutatják be marxista felfogásban. Ezek kö-
zött van Szalai Sándor, a magyar szociológia doyenjének annak idején 
(1961-ben) nagy feltűnést keltett, két részes cikke, mely „A szociológia 
helyzete Magyarországon” címmel jelent meg az Élet és Irodalomban. A 
szerző beismerte, hogy a szociológiai kutatás terén „számottevően lema-
radtunk a fejlett nyugati tőkés államok és saját szocialista szükségleteink 
mögött”. Az okokat keresve Szalai Sándor megállapította, hogy hiányoz-
nak a kutatás anyagi és személyi feltételei, aztán a politikai harcok és a 
sürgős feladatok eltávolították az értelmiséget a szociológiától, és – mint 
Szalai Sándor írta – „Azt sincs okunk elhallgatni, hogy ebben a kezdeti 
fázisban még az ideológiailag képzett vezetőrétegekben is többé-kevésbé 
szükségszerűen érvényrejutott egyfajta – még mai bírálatokban is nem 
egyszer szóvátett – hatalmi és gazdasági prakticizmus, ami sokakat haj-
lamossá tett arra, hogy azt higyjék: aminek a társadalomban lennie kelle-
ne, az van is (vagy hatalmi szóval létrehozható).” 

Szalai Sándor idézett cikke jelezte, hogy a szociológia mintegy tizen-
két évi száműzetés után visszatérhetett az ún. szocializmusba. Kulcsár 
Kálmán, a Szociológiai Kutatóintézet igazgatójának körültekintő tanul-
mánya – mely Balla Bálint kötetében jelent meg először – részben szintén 
a magyarországi szociológia múltjával foglalkozik, de áttekinti a jelenlegi 
kutatások fő irányait is, sőt bizonyos előrejelzést is tartalmaz. Szerinte a 
közeljövőben a spontán társadalmi változás és a szervezett irányítás ösz-
szehangolásának megjavítására, valamint a nagy távlatú tervek szocioló-
giai előkészítésére, a társadalomtervezés kivitelezésére kerül sor. 

Ebben az első kötetben adta közre Balla Bálint azokat az igen érdekes, 
a magyar társadalom rétegeződését feltáró tanulmányokat is, melyekből 
jelentős adalékok olvashatók ki nemcsak a szociális helyzetet, de a szo-
cialista rendszer működését és eredményeit illetően is. Elsősorban Ferge 
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Zsuzsa és Losonczi Ágnes józan és tanulságos írásaira gondolok. Tanul-
mányaikból kivehető, hogy a kettős tagolású (dichotóm) marxista osztály-
elmélet (munkásság, parasztság) – mely még a legutóbbi pártkongresszus 
dokumentumaiban is szerepel – nem elegendő a magyar társadalom szer-
kezetének valósághű feltárásához. Életmód, műveltség, de még a jövede-
lem alapján is több rétegre oszlik a magyar társadalom, vagyis számolni 
kell a szociális különbségekkel, sőt a különbségek reproduká- lódásával 
is. 

A második kötet címe: „Marxista szociológia, politika és tervezés”. 
Ebben a kötetben találjuk többek között Hegedűs András és Márkus Má-
ria egy-két fontosabb tanulmányát, melyek a hatvanas években vitákat 
váltottak ki és nem kis mértékben befolyásolták az ország politikai gon-
dolkodását. Ezek a tanulmányok a humanizálásra törekedtek, arra hívták 
fel a figyelmet, hogy a mai magyarországi viszonyok között is szükség 
van az emberiességre, az egyéni szabadság védelmére, mert a nagy gaz-
dasági és politikai átalakítások nem szüntették meg az elidegenedés fo-
lyamatát. Hegedűs András erről így írt a Kortárs 1968 decemberi számá-
ban: „nem lehet a szocialista társadalomban fellépő minden diszfunkcio-
nális jelenséget úgy tekinteni, mintha azokat csupán szubjektív, vagy akár 
objektív, de a rendszerrel össze nem függő hibák, hiányosságok okoznák, 
hanem el kell jutni strukturális eredetük megértéséhez, továbbá annak 
felismeréséhez, hogy a szocializmus fejlődése során számos esetben ki-
alakulnak az elidegenedés sajátos formái is.” Hegedűs András az „elide-
genedés új sajátos formáin” értette nem utolsó sorban a bürokráciát. Hogy 
ennek elemzését mily fontosnak, a „kritikus önanalízis” egyik legjelentő-
sebb témájának tartotta, akkor tűnt volna ki igazán, ha a kiadó felvett vol-
na egy tanulmányt Hegedűs András idevonatkozó számos írásából. 

A munka harmadik kötetét a szerkesztő a család, az ifjúság és a műve-
lődés kérdésének szentelte. Ez a legterjedelmesebb kötet, ami azonban 
nem azt jelenti, hogy a szociológiának ezek a kutatási ágai a legnépsze-
rűbbek Magyarországon. Mint Kérész Gyula felméréséből tudjuk, az 
üzem- és munkaszociológiában tevékenykedik a legtöbb magyar szocio-
lógus. Mégsem indokolatlan, hogy ez a rész valamivel kiadósabb, mint a 
többi, hiszen itt találjuk azokat a tanulmányokat, melyek a társadalom 
sejtjeivel és csíráival foglalkoznak, melyek közvetlenül érintik a magyar-
ság demográfiai jövőjét. A szociológiai vizsgálatok is tükrözik a 
keleteurópai rendszerek ezirányú társadalompolitikai változását, a család 
fokozatos felértékelését. Mint Balla Bálint a bevezetőben rámutat, koráb-
ban a marxista ideológia célképzeteinek megfelelően, a teljes 
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társadalomátalakítás szükségességére hivatkozva, a család az elhaló vagy 
átformálódó társadalmi formációk közé került, ma pedig egyre inkább 
meghatározó lett az a belátás, hogy csak a családok mint társadalmi egy-
ségek lehetnek kiindulópontjai a makroszociális vonatkozások stabilitásá-
nak és nagyméretű változásainak is. Ebben a kötetben tájékoztatást ka-
punk a nők helyzetéről, a családi munkamegosztás problémáiról és a társ-
talanság nemcsak egyéni, de a nagyobb társadalmi dimenziókat érintő 
kérdéseiről. Ezekhez kapcsolódik néhány ifjúságszociológiai felmérés, a 
budapesti diákok életmódjának ismertetése, a társadalmi szerkezet és a 
mai magyar iskolarendszer közötti összefüggéseket ismertető tanulmány, 
végül pedig a pedagógusok önértékelésével és a felsőoktatás néhány vo-
natkozásával foglalkozó írás. Kár, hogy a vidéki ifjúság és a munkásfia-
talság szociológiájának témakörébe eső kérdések tárgyalása nem juthatott 
szóhoz e kötetben. 

Az utolsó, negyedik rész címe: „Az agrárországtól az ipari társadalo-
mig”. Itt is a változás a fő téma, de nem csupán a szociális átrétegeződés a 
mobilitás szempontjából, mint az első kötetben, hanem főképp a munká-
hoz való viszony összefüggéseire figyelve. A falu problémáinak bemuta-
tása viszonylag kis helyet kapott, talán azért, mert Hegedűs András „Vál-
tozó világ” című kötetéből vett részletek igen szerencsés, komplex módon 
mutatják be a mezőgazdasági munkásság szociológiai portréját, röviden 
értesülünk a munkahelyi rétegeződésekről, a családok összetételéről, a 
kereseti viszonyokról, az értékrendszer, világnézet és művelődés változá-
sairól és megmaradt különbségeiről. A kötetbe felvett üzemszociológiai 
tanulmányok főképp a munkaszervezés oldaláról közelítik meg az ipari 
munkásság problematikáját. Héthy Lajos és Makó Csaba felmérései rá-
mutatnak arra, hogy az üzemek belső életének megértéséhez nem elegen-
dő tekintetbe venni a kereseti viszonyok különbségeit. A feszültségek és 
ellentétek nem csupán ebből adódnak. Sőt, a kereseti viszonyok, a bérek 
nem kellőképp differenciált, nem az effektív teljesítményekhez igazodó 
jellege és a Magyarországon különösen nagy problémát okozó munkahe-
lyi elvándorlás, a fluktuáció is a mélyebben fekvő hatalmi és érdekviszo-
nyokból érthető meg. A szerzők rámutatnak arra, hogy az üzemi demok-
ráciát tekintve tartós ellentmondás van a papír és a valóság között, sőt 
esetenként „egyes munkásrétegek teljes kiszolgáltatottságáról” lehet be-
szélni. Több tanulmányból is kivehető, hogy az üzemszervezés és az 
egész szakigazgatási rendszer működése kívánni valót hagy maga után. A 
bizottságok, tanácsok, párt- és szak- szervezetek különféle fórumain – 
mint megannyi bába keze között – elvész a lényeg, a sokszor súlyos em-
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beri problémák megoldása. Mivel a döntések a bürokratikus aktatologatás 
folyamatában születnek meg, nincs is gazdájuk, vagyis létrejön az a hely-
zet, melyet többek között C. W. Mills amerikai szociológus a „szervezett 
felelőtlenség rendszerének” nevezett. 

A kötet utolsó fejezetei a településszociológia tematikájával ismertet-
nek meg Konrád György és Szelényi Iván tanulmányain keresztül. A kér-
dés általános vonatkozásainak ismertetésén kívül némi bepillantást bizto-
sítanak ezek a tanulmányok a magyar lakásviszonyokba, a társadalmi ré-
tegek között észlelhető feszültségek térbeli, lakóhelyi okaiba. 

Balla Bálint német nyelvű összeállításának nemcsak az az érdeme, 
hogy a magyar szociológiai szakirodalmat és a jelenlegi magyar szociális 
problémákat megismerteti a nyugati érdeklődőkkel, hanem hogy jelentős 
mértékben elősegíti a külföld és remélhetőleg a külföldön élő magyarok 
reálisabb politikai-társadalmi szemléletének kialakítását, a magyarságról 
és a hazai rendszerről alkotott kép részletezésének lehetőségét. Ebből a 
szempontból tulajdonképp nem is hiány, hanem inkább előny, hogy a 
kötetekből kimaradt a voltaképpeni ideológiai problematika, a történelmi 
materializmus és a konkrét szociológiai kutatás feszültségi viszonyának 
bemutatása, mely Magyarországon is sok vitát okozott az elmúlt másfél 
évtizedben. Az ideológiai általánosságok helyett a társadalmi valóságra 
irányul a figyelem, a szavak helyett a gyakorlatra, a tudományosan meg-
ragadható részletekre. A mai magyar valóság megítéléséhez nem elegen-
dők a régi klisék, sem a marxista társadalomelmélet tételei, sem az anti-
kommunista beállítottság elutasító mozdulata. Ezek az írások hozzájárul-
nak az új valóság tényeinek megismeréséhez, de legalábbis lehetőséget 
adnak arra, hogy differenciáltabb képet alkossunk a sokszorosan összetett 
magyarországi élet néhány fontos vonatkozásáról. Aki ma érdemben hoz-
zá akar szólni a hazai rendszer társadalmi problematikájához, aki érdek-
lődik a hazai társadalom mai élete iránt és konkrétumokra kívánja építeni 
véleményét, részletesebben akarja látni a magyarság sorsának alakulását, 
annak Balla Bálint könyve kötelező olvasmány! 

S bár a kötetek összeállítója tudatosan mellőzte a közvetlenül ideológi-
ai témákat, azt sem mondhatjuk, hogy ennek a szociológiai tanulmány-
gyűjteménynek nincs elméleti vonatkozása és jelentősége. Az egyes írá-
sok valóságfeltáró törekvése, számos tényleírás és adata szinte felszólít a 
tételekkel, az előre megfogalmazott véleményekkel, filozófiai és politikai 
nézetekkel való konfrontációra. A kötet nem vállalkozik ra, de alkalmat 
ad marxistáknak és nem-marxistáknak egyaránt a társadalomelméleti fel-
fogások érvényének felülvizsgálására, pl. arra, hogy mennyiben szünteti 
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meg a termelőeszközök köztulajdonba vétele a társadalmi különbségeket 
és az elidegenedést. Csupán egy vonatkozásban látszik hátrányosnak, 
hogy Balla Bálint mellőzte a szociológia ideológiai problematikáját fel-
dolgozó cikkeket. Ezek hiányában ui. az a benyomás keletkezhet, hogy a 
magyarországi szociológia szakszerűsége egyúttal ideológiamentességet 
jelez, hogy a hazai kutatás maga mögött hagyta az ideológiai szakaszt, 
mint ezt a bevezető egyik megjegyzéséből gondolni lehetne. Ha a kötetek 
szerkesztője az anyaggyűjtésben egy lépéssel továbbmegy és ha módjá-
ban lett volna tekintetbe vennie a társadalomtudományi kutatásokra vo-
natkozó 1973-ban hozott pártállásfoglalást, a kötetből is érzékelhető lenne 
– amit Balla Bálint a stuttgarti „Zeitschrifc für Soziologie” 1973 októberi 
számában kifejtett –, hogy az említett párthatározat az „emberarcú szocio-
lógiának”, a marxista társadalomkutatás egy igen eredményes szakaszá-
nak vetett véget. 
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SZENTE IMRE 
Kecskeméti István halála258 

Ez év májusának utolsó napján harmincnyolc éves korában meghalt Kecs-
keméti István. Szakképzettsége szerint finnugor nyelvész és turkológus 
volt, finn és külföldi nyelvészeti folyóiratokban publikált, számos kong-
resszuson vett részt. Különösen említésre méltó közreműködése az 
1969/71-ben kiadott török etimológiai nagyszótár szerkesztésében. Koros 
és beteg professzora helyett és neve alatt ő rendezte és adta ki az egész 
hatalmas anyagot. (Martti Rasanen: Versuch eines etymologischen 
Wörterbuchs dér Türksprachen, 1969; II. Teil: Wortregister. 
Zusammengestellt von István Kecskeméti, 1971.) Továbbá társszerzőként 
(Kiss Zoltánnal, a Helsinkiben élő ismert zene- és énekművésszel, vala-
mint egy lapp származású szakértővel) szerepel Kecskeméti István neve 
egy a Finnugor Társaság Kiadványai sorozatban megjelent tudományos 
igényű lapp dalgyűjtemény címlapján (Lappische Joiku-Lieder aus 
Karasjok, 1972.), a munka oroszlánrésze ezúttal is az övé. 

Magyar viszonylatban, amellett, hogy figyelemmel kísérte és szorgal-
masan regisztrálta a nyelvészeti közlönyökben a hazai magyar újdonsá-
gokat, lefordította a finn rádió számára több mai magyar szerző hangjáté-
kát is. Nagy része volt annak a modem magyar novellagyűjteménynek 
összeállításában és fordításában is, amelyet irodalmunk kiváló finn isme-
rője és népszerűsítője, Hannu Launonen adott ki, s amelyről mar beszá-
moltam e lap hasábjain (Maailma uutena – A megújult világ, 1973. – Új 
Látóhatár 1973/6. sz.). Egyik utolsó műveként ugyancsak Hannu Launo- 
nennal együtt Juhász Ferenc költeményeiből válogatott és fordított le egy 
csinos kötetre valót. 

                                                           
258 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 4. számában. 
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ALBERT PÁL 
Érintkezési pontok259 

Béládi Miklós: Érintkezési pontok, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1974, 724 lap 
 
Nyílt kártyákkal játszik Béládi Miklós, az egyik legböcsületesebb hazai 
kritikus és irodalomtörténész, ki bölcs mérséklettel majdnem két évtizedet 
várt, hogy cikkeinek, tanulmányainak vaskos kötetét letegye az olvasók 
asztalára. Nyílt kártyákkal, mert elkötelezettségét vagy megkötöttségét 
korántsem leplezi: sem a világnézeti választást, sem a hivatal talán cse-
kély hatalommal járó terhét; sem az ízlés vagy az ízléssé szublimált indu-
lat preferenciáit; sem pedig módszerének körültekintő és önfegyelmező, 
ám a szabadabb kifutásban is gátló óvatosságát. Előítéletektől persze ő 
sem mentes, de legalább bevallja vagy érezteti őket, s finoman céloz arra, 
melyek közülük a kor kötelező előítéletei. S legtöbbször igyekszik szaba-
dulni is tőlük: tárgyilagosan mérlegelni, az „érintkezési pontokat” megke-
resve s belátást javasolva méltányosan ítélkezni, harmóniát teremteni ott 
is, hol mások véleményei elfogultabbak, hol akár a jelenségek maguk is 
sarkítottabbak. 

De nézzük közelebbről, mit jelentenek Béládi elfogultságai, mennyi-
ben sikerül neki ezektől szabadulnia! 

Az Érintkezési pontok fülszövege célzatosan sorolja az életrajzi adato-
kat. Béládi a Viharsarokból, Békésről jött, a helyi református gimnázium-
ban kezdte tanulmányait, a debreceni egyetemen folytatta. Hittevésnek 
értve ezt s talán erősebb jelzőkkel torzítva így is mondhatnók: bizonyára 
népi származású, protestáns kuruc-magyar, „narodnyik”; a kiadói munka-
társ, irodalomtörténeti intézeti csoportvezető és folyóiratszerkesztő nem 
csekély felelősséggel járó feladatait ismerve pedig azt is gyaníthatjuk: 
világnézetének másik összetevője a „kommunista”. Nem meglepő tehát, 
ha az Érintkezési pontok tanulmányainak javarésze, a lapszámot tekintve 
is több mint fele az ún. népi irodalommal, a mozgalommal és némely 
nagyságával: Illyéssel, Németh Lászlóval, Veres Péterrel, Szabó Pállal, a 
fiatalabbak közül pedig a többé-kevésbé utódnak számító Sarkadi Imré-
vel, Sánta Ferenccel, Szabó Istvánnal vagy a származás okán ide is sorol-
ható Juhász Ferenccel foglalkozik; néhány áttekintő dolgozat, történel-
mibb igényű fejezet pedig a megírás pillanatában hivatalos irodalompoli-

                                                           
259 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 5. számában. 
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tika tételeinek és sugallatainak méltányosabb, nagylelkűbb, „nyitottabb” 
alkalmazása a jelenségek fölmérésére, osztályozására, megítélésében. 
Béládinak érdeme azonban, hogy érdeklődése tágasabb, mint holmi 
doktrinér „narodnyiké”: hogy tud mondani tárgyilagosát, magvasat, sőt 
eredetit Kassákról, Déryről és Lengyel Józsefről, Vas Istvánról és Ko-
lozsvári Grandpierre Emilről, Mándyról, Pilinszkyről, Mészölyről és 
Szász Imréről is; s hogy a „népieket” talán mégis előnyben részesítő ér-
zelmi elfogultsága inkább választottjainak tiszteletében, gyöngéden is 
józan szeretetében mutatkozik meg, mint a másik tábor nyelvi túlzásokra 
könnyen ragadó elmarasztalásában: s az Érintkezési pontok lapjain ritka is 
az olyan botlás, mint a két ízben ironikus kicsinyléssel használt „urbánus” 
jelző vagy az olyan ízlésbicsaklás, mely a származását, hajdani „közegét” 
elítélő Vas István filippikájára kéretlenül és tapintatlanul rádupláz... Ami 
pedig azután a kommunista hevességet, a mindenkori pártszempontok 
érvényesítését illeti: persze, hogy a hatalom nevében (is) szól Béládi, ha-
zai kritikus, felelős állásban nem is tehetne másképp, s nagyritkán, egy-
egy futamán még stilárisan is átüt a bürokratikus szamárvezető. Megnye-
rő mégis, amikor a mereven értelmezett dogmáknak ellentmondva, azokat 
csendben megkerülve le meri írni, hogy „születhettek szocialista szellemű 
irodalmi alkotások a munkásmozgalom gyakorlati munkájában való tevé-
keny részvétel nélkül is – sőt, a munkásmozgalom gyakorlati politikájával 
hangoztatott véleménykülönbség ellenére is”, hiszen „irodalmi alkotáso-
kat soha nem az minősít, hogy egy adott kor politikája miként tükröződik 
benne"; s biztató, ha kimondja, a kötet címével is utalva rá, az irodalmi 
pluralizmus jogosultságát: „a kötet írójának meggyőződése, hogy az iro-
dalom csak akkor teljesítheti igazán a feladatait, ha ugyanazon időben 
más és más utakon törekszik a kor emberi világának megértésére és kife-
jezésére”. 

Népi hittétel, kommunista elvhűség? Köti talán Béládit más is, kötné 
más helyzetben, esetleg más eredettel nem kevésbé: alkata, érzékenysége, 
gyanakvó racionalizmusa, mérsékletre intő nemzeti finitizmusa, valóság-
igénye meg a valóságot javítani akaró buzdulásai: fontolva haladó kon-
zervativizmusa. Árulkodók eme vonatkozásban ki-kibuggyanó ellenszen-
vei, mert egy-egy elejtett szavából kiderül, hogy talán ő sem szereti a 
„megrontó és ideges szellemet”, a „betegséggel kacérkodó fölényessé-
get”, a „játékossággal takart démonikusságot”, a „szilárd értékeket két-
ségbe vonó nyugtalanságot és bizonytalanságot"; hogy inkább idegen, 
behozatali cikknek tekinti az avantgarde-ot, hogy rühelli a „modern para-
bolaregények tételszerűségét” s még inkább azt, mit többször is „modern-
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kedésnek” nevez: a „lírából fáradságos műgonddal ars combinatoricát 
kiagyaló” költészetet, a „neoavantgarde divatot”, „költői rejtvényesdit”, 
„álfilozófiák homályába burkolódzó misztikát”, a „felszínes avantgarde 
irányok kishitű világtagadását”... Irodalmi eszménye, melynek megvaló-
sulását leginkább még Németh László és Illyés életművében látja: a raci-
onalista, természetelvű, humanista, közösségnek szóló, nemzeti jellegű 
(sőt, hol idézőjellel, hol a nélkül használva a kifejezést: a „nemzeti sors-
kérdéseket” előnyben részesítő) s persze társadalmi célzatosságé irály. 
Kívánalma tehát, hogy legyen a mű „logikusan tárgyszerű”, jelentése pe-
dig „megközelíthető”, nyújtson „biztos fogódzót az értelem számára”; a 
benne ábrázolt világ őrizze meg „közvetlen életszerűségét”, „tárgyias 
szemléletességét”, s ha regény ez a mű, ne mondjon le a „jellemből faka-
dó cselekményről”, a „valóságosnak föltüntetett fikcióról”; s legyen végül 
a tapasztalás „közlésre szánt terméke”, mely segít a világot javítani, meg-
változtatni, keresi a választ a „történelem időszerű gondjaira”, buzdít a 
„magyar társadalom főbb tennivalóinak” politikai jószándékkal: a „nem-
zeti erőkből épülő demokrácia és a marxista szocializmus tennivalóinak” 
elvégzésére... Nyilvánvaló tehát, hogy Béládi ösztönös ízlésének részben 
azok a művek felelnek meg, melyek világnézeti választásainak is: Né-
meth, Illyés oeuvre-je, Szabó Pál elfogadhatóbb termése vagy a gyöngéd-
séggel pártolt Szabó István „középutas” kisepikája. Ám megintcsak dicsé-
rendő Béládi erőfeszítése, hogy igyekszik más törekvéseket is megérteni, 
méltányolni: Kassák avantgarde-ját, Pilinszky metafizikus költészetét, 
Mészöly sokáig szokatlanabbnak tűnő útját; legfeljebb csak azt sajnálhat-
juk (tudva bár, hogy a kritikusnak alkalmak adják kezébe a tollat, s néha 
éppen arról nem ír, ki néki legkedvesebb, ki őt leginkább foglalkoztatja), 
hogy nem eléggé módszeres ez a kitekintés: Weöresig, Ottlikig, Szentku-
thyig, Nemes Nagy Ágnesig például... 

Módszerét Béládi az „irodalomtörténeti kritika módszerének” nevezi: 
olyan megközelítésnek, leírásnak, értékelésnek, mely „a művek világát az 
írói fejlődésrajzba ágyazottan próbálja földeríteni; az elemzést igyekszik 
összekötni a történelmi szemponttal: az önmagában létező és csak-
önmagából-megérthető mű érvényességét a honnan-hová másik szintjéről 
is szemügyre venni”. Megjegyzéseink sorrendjét most megfordítva ismer-
jük el előbb ennek a módszernek előnyeit: legalább a jelen és a múlt köl-
csönös, egymást magyarázó távlatát, az egyének és az áramlatok, a művek 
és az eszmék dialektikus egybemarkolását meg bizonyos józan relativiz-
must is, mely az újban is fölismeri a régit, az újításról, a divatról is, ha 
gyorsan megkopó modorossággá válik; s ismerjük el azt is, illik ez a mód-
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szer az elvont teoretizálástól óckodó Béládi észjárásához, ki például re-
gényelmélet ürügyén is irodalomtörténeti fejezetet ír (A magyar regény új 
útjai), tipológiát csak időben kiteregetve állít föl, általánosításra váró re-
génytechnikai kérdésekre választ csak történetit talál. S illik persze ez a 
módszer a fölvilágosult konzervativizmushoz, fontolva haladáshoz, föl-
zárkózó megértéshez s számos esetben „mentesítéshez": hiszen Béládi 
amit jellemzett, megértett, magának és közönségének (feletteseinek?) 
megmagyarázott, azt általában befogadja, esetleg bátran pártfogolja is. 
Eme jószándékú gyakorlat ellen ritkán vét; talán csak az egyébként ked-
velt (s egy másik „nyitó” tanulmányban oly okosan fölkarolt) Mészöly 
„szövegét”, az Alakulásokat veti el a beleérző elemzés után hirtelenül 
kioktató, ingerült hangnemben, s Mándy Ivánt marasztalja el egy nem 
kevésbé „empáthiás” boncolgatás hidegzuhanyos csattanójában. Ám most 
ne is ezt a csekély számú indulati botlást vessük szemére; inkább csak 
azon tűnődjünk: nem hiányzik-é a múlt és a félmúltba forduló jelen mellől 
a jövő perspektívája ebből a kritikai módszerből, nem rejti-é magában a 
redukció, a normalizálás veszélyét, nem örökre arra ítéli-e a kritikust, 
hogy az élő, a születő irodalom mögött járjon, bába soha, csak többé-
kevésbé belátó anyakönyvvezető legyen? 

Dehát fogadjuk el Béládi Miklóst olyannak, amilyennek önnönmaga és 
lehetőségei formálták: a választott vagy vállalt keretek között érdemei így 
sem csekélyek. Dicsérjük benne a gondos filológust, kit aligha lehet tár-
gyi tévedésen kapni; a nem kevésbé gondos kefelenyomat javítót, ki talán 
tucatnyi sajtóhibát sem hagyott a hétszáz lapon; de persze még inkább a 
világos elmét, ki jól elemez, jól ismertet, jól összegez; s dicsérjük azután 
a stilisztát, ki nyelvészeti vagy bölcseleti észrevételeit a szakmai tolvaj-
nyelv fitogtatása nélkül tudja szövegébe beleszőni (s akinél még az ilyen 
kicsinosított lukácsos mondat is ritkaság: „Az Emberi Színjáték a nevelő-
dési regény alkalmát használja fel, hogy az ábrázolás révén megjelenítse 
az eszmék zavarát, és ezzel már fel is oldja és meg is szüntesse.”), ki té-
máin-példaképein, Illyésen, Németh Lászlón megihletődve egy-egy esz-
széíró-futamban már-már mesterei nyomdokába lép, de másutt is, még a 
legkényesebb kérdésekről szólva is, árnyaltan, körmönfont pontossággal 
és valami sajátosan nyakas böcsületességgel fogalmaz. Dicsérjük képes-
ségét a portréra és az irodalomtörténeti fejezetre, az aprólékosabb elem-
zésre meg a szinte lexikonba illő találó jellemzésre; hasznosítsuk jó rész-
letmeglátásait (Németh László metaforikus esszéstílusáról és 
antropologizáló szándékáról, Illyés sztoicizmusáról vagy az ún. „hosszú 
ének” műfajáról például); nagy egészében fogadjuk el hűséges és méltá-
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nyos ítéletét a népi írókról; meglepetéssel köszöntsük kötetében a talán 
eddigi legjobb Pilinszky-tanulmányt, mely egyben írásai közül is a „leg-
modernebb” a tér, az idő, az anyagi képzelet kategóriáinak helyénvaló 
alkalmazásával; s örvendjünk a viszonylag bátor ténynek: az 1945 és 
1948 között igenis eleven, valóban „fölszabadult”, sokat ígérő magyar 
irodalom rehabilitálásának. (Noha ugyanebben a tanulmányban – Gondo-
latok negyedszázad irodalmáról – érthető okokból egyetlen pontos célzás 
sincsen az 1953 és 1958 közötti időszakra.) 

A vitathatatlan erények mellett talán fölösleges volna megemlíteni né-
hány fogyatékosságot; annál is kevésbé, mert ezeknek egy része az ilyes-
fajta gyűjteményes kötetek jellegéből következik: a műfajon belül műfaji 
elegyesség (kismonográfia felé sandító irodalomtörténeti fejezet mellett 
irodalompolitikai jelentés, tanulmány szomszédságában recenzió avagy 
két-három recenzióból összegyúrt portré); olykor szükségszerű önismétlés 
(bár az valóban bántó, hogy a Gondolatok negyedszázad irodalmáról és A 
magyar regény új útjai egy-egy passzusában, a 640. és 690. lapon szinte 
szó szerint azonos szöveget olvasunk); máskor pedig apróbb indulati el-
lentmondások az egyes, különböző időpontban írt dolgozatok ítéletei kö-
zött (a népi „ideológia” nemzeti tételeiről például vagy Kassákról, kiről 
jóval igazságosabban szól a néki szentelt hosszú fejezetben, mint más 
közegben, elszórt utalásokban). S ha van még fogyatékosság Béládi köte-
tében, az talán nem is gyengeség, csupán hiány, esetleg az olvasóban 
(némely olvasóban) támadó hiányérzet: hogy még gyakoribbak lehetné-
nek a szigorúan vett esztétikai elemzések; bátrabban tágíthatná az imma-
nens szemlélet határait; lehetne „komparatistább”, élhetne még több vi-
lágirodalmi párhuzammal (noha igen szerencsés Simoné Weil és Beckett 
bevonása a Pilinszky-esszébe; meglepő, de elgondolkoztató az 
„etnográfikus regény” és a francia „nouveau román” szembesítése; ügyes 
a hivatkozás Chiricóra Mészöllyel, az utalás Mallarméra, Rembrandtra, 
Heideggerre Illyéssel kapcsolatban); érzékenyebben, önállóbban keres-
hetné az „érintkezési pontokat” a világméretű áramlatokkal, a képzőmű-
vészettel, a zenével... 

Kötés, választás, kényszer, bátorság, óvatosság? – utólag vesszük ész-
re, hogy talán nem csupán egy tanulmánykötetet tettünk mérlegre; hogy 
ez a nyilván zárkózott, önmagára fegyelmet, olykor akár személytelensé-
get parancsoló s nem is mindig szórakoztató, nem is különösebben pitto-
reszk szerző önmagában is fölkelti az olvasó érdeklődését: azzal, ami sor-
sából kiolvasható, ami benne, így mondták volna hajdan, „tipikus”, s az-
zal is, mi talányosan személyes. Nehéz persze mindkettőről úgy beszélni, 
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hogy a föltevés ne torzuljon ráfogássá, vakon beletaláló tapintatlansággá. 
Az egyikről tehát csak ennyit: Béládi, mint nem egy nemzedéki társa, 
pokolraszállt ember: megszenvedte az „elvont tétel segítségével kiegyen-
súlyozott spekulatív rendet”, megjárta az ötvenes évek – ki tudja, ma már 
ki tartja számon, mily megalázó egyezmények szégyenére emlékeztető – 
bugyrait. Azóta élhet benne az, amit Kassákról mond: „a valamit elrontot-
tunk önkínzó és számonkérő szigorúsága”, s az, mit Sántáról: „a mindent 
újragondolni emésztő gondja”. S azóta nyilván a kettős vívódás: a Boda 
Zoltán-i illúzió: a társadalmi erkölcsnél igazabb etika fölismerése és vál-
lalása (hiszen, az ő megfogalmazásában az Emberi Színjátékról szólva: „a 
társadalom a maga rendjével és rendetlenségével csak részlegesen köze-
lítheti meg az erkölcsi normákat, létének jellegéből adódóan nincs is esé-
lye teljes értékek teremtésére”), avagy az „ahogy lehet pragmatikus ma-
gyar életbölcselete”, melyre a beletörődő biztatást egyaránt kaphatja Ve-
res Pétertől, Illyéstől, Sántától. S az ember talánya? Hogy mi rejlik a fe-
gyelmezett keserűség, a drámai feszültség mögött? Fölfedését mégis 
hagyjuk meg néki, kinek nyilván fojtottan szenvedélyesebb igénye; nem 
volna különben kötetének legsűrűbben ismételt kulcsszava: „önmegisme-
rés”, „önértelmezés”, „önkifejezés”... Mi csak azt várhatjuk: oldódjék a 
görcs, kötődjék meg önmagával a különbéke, az önkifejezés megemelő 
harmóniájában, hogy küzdelemben szerencsésen alakuló elméről, s ha a 
körülmények is kedveznek, továbbra is „emelkedő” irodalomtörténészi 
kritikusról szólhassunk még ... 
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HALÁSZ PÉTER 
Hét keserves év260 

Vándor Györgyi: A rémület éjszakái, Aurora Könyvek, München 
1974,179 lap 
 
Lehet-e még újat mondani, írni börtönben töltött esztendőkről, nem isme-
ri-e már az olvasó minden elfojtott sóhaját a rabnak, nem fejti-e meg – a 
cellalakót megelőzve – a börtönfalakon, csöveken kikopogtatott üzenete-
ket, nem ismerős-e már vajon a börtön minden kelléke, rekvizituma, a 
kémlelőnyílás, a priccs, a kübli, az égre-nyíló tenyérnyi ablak, vagy a 
sötétzárka koromfekete éje, nem halljuk-e rideg bakancsok részvétlen 
kopogását kőkemény és kőhideg börtönfolyosók kövezetein, van-e még 
ennek a szörnyűséges börtön-szimfóniának egyetlen olyan tétele, hangja, 
amely ne volna ismerős Koestlertől Szász Béláig, a Sötétség délben-től a 
Minden kényszer nélkül-ig – már ami ezeknek a politikai rabságoknak a 
vetületét illeti, mert egyébként irodalmi emlékeink sokkal mélyebbre és 
messzebbre nyúlnak vissza, If váráig és gróf Monte Christóig és még an-
nál is távolabb. Vándor Györgyi, a Bécsben élő egykori pesti újságírónő, 
a Népszava hajdani riportere is megírta börtönéveit, hét rémes esztendőt 
„A rémület éjszakái” című könyvében. Vándor Györgyit akkor tartóztat-
ták le, amikor Rákosi tizedelni kezdte a kommunistákat és a szociálde-
mokratákat, amikor Sztálin legjobb magyar tanítványa, a színjeles magyar 
kisdiák eltökélte, hogy megrendezi a maga nagy pereit, Moszkva mintájá-
ra, ugyanannak a dramaturgiának a szabályai szerint és ugyanazzal a cél-
lal: demonstrálni ismét egyszer a hatalom mindent eldöntő és semmitől 
vissza nem rettenő erejét, képességét arra, hogy letépje kebeléről még a 
leghűségesebbeket is és könyörtelen mozdulattal letaszítsa Tajgetosz-
hegyéről. Az, hogy Rákosinak miért kellettek a műperek, olyan unalomig 
ismert tény, hogy közhelyszámba megy: Tito, akit költők s közírók pat-
kánycsődörnek neveztek abban az időben, „veszedelmesen ólálkodott” a 
déli határokon és demonstrálni kellett, hogy a Magyarország belsejébe és 
a párthierarchia legfelsőbb köreibe furakodott szövetségeseinek és bűntár-
sainak száma nem kevés. Jöttek tehát a műperek. „Álljon fel Bálint és 
mondja meg, hogy magáé volt-e ez a USA feliratú gumicsónak, amelyen 
Horánytól Gödig akart leereszkedni a Dunán, hogy előkészítse hazánk 
vesztét?” „Igenis, tanácselnök úr – válaszolta harsány hangon Bálint – 

                                                           
260 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 5. számában. 
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megismerem én ezt a USA feliratú gumicsónakot akár száz USA feliratú 
gumicsónak között is, behunyt szemmel. Ezen akartam én elveszejteni 
mitsem sejtő hazánkat, a hazánk élén álló diadalmas pártot és az annak 
legcsúcsán rezideáló nagy magyar tanítványt, Rákosi Mátyást.” „Véden-
cem javára csak annyit tudok felhozni – mondotta a védő –, ha ugyan vé-
dencemnek nevezhetem ezt a semmirekellőt, hogy nem tagadta meg a 
gumicsónakot, amelyben hazánk elleni hadjáratára indult a patkánycsődör 
parancsára. Irgalmas ítéletet kérek, de csak abban az esetben, ha ez az 
irgalom valamivel rosszabb a halálnál.” Így folytak ezek a tárgyalások, 
így hangzottak el az ítéletek, amelyek szövegét – mint Vándor Györgyi is 
írja – már akkor kinyomtatták, amikor a tárgyalás még meg sem kezdő-
dött. Sőt, folytatja a szerzőnő, arra is volt példa, hogy az egyik szereplőt, 
akinek szövegét már belenyomtatták a tárgyalási jegyzőkönyvbe, elfelej-
tették letartóztatni. Nosza, nagy hajsza kezdődött, még jószerencse, hogy 
ráakadtak a Nagykörúton. Az is megeshetett volna, hogy időközben eset-
leg – bár akkoriban már csak nagyritkán fordult elő – átvergődött a mű-
szaki záron. Újra kellett volna nyomatni az egész tárgyalási anyagot. 
Vándor Györgyit azért tartóztatták le, mert szorgalmas hallgatója volt 
Justus Pál szemináriumának és amikor Justust letartóztatták és gúnyosan 
az arcába vágták, hogy az ő általa terjesztett szociáldemokrata maszlag-
nak ugyan nem adott hitelt senki, nem lehetett neki egyetlen olyan szemi-
náriumi hallgatója sem, aki elhitte, amit mondott, akkor szegény Justus 
azzal érvelt, de igen, igen, ha más nem, akkor Vándor Györgyi elhitte. Az 
már kétségbevonható, hogy Justus nagy szívességet tett ezzel az utólagos 
elismerésével Vándor Györgyinek, dehát akkoriban lutri dolga volt az 
ilyesmi, minden reakció kiszámíthatatlan, talán arra számított titokban, 
hogy azt mondja neki erre az ÁVÓ-s: – Ja kérem, ebben az esetben min-
den más. Erre nem gondoltunk. 

Azért szólok erről a könyvről, Vándor Györgyi kálváriájáról, amely 
azután a letartóztatást követő napokban kibontakozik és hét esztendőn 
keresztül tart, sőt még annál is tovább, mert minden ilyen szörnyűséges 
hét évnek hétszer-hét esztendő a böjtje idegekben, eszméletben, kedély-
ben – ilyen könnyed hangon, mert a hangvétellel is ösztönösen menekü-
lök a nyomasztó atmoszférából, a jelzők, amelyekkel kísérné, felelevení-
tené az ember egy ilyen könyvnek az epizódjait és mozzanatait, csupa 
egymást semlegesítő érzelmi és ideg régióból kerülnének ki egyébként: 
borzalmas, kétségbeejtő, szívszaggató. Meg aztán Vándor Györgyi sem 
arra törekszik, hogy fekete alapra fekete színnel fessen, a reménytelenség 
hónapjaiba és esztendeibe itt-ott – és meglepő módon nem is olyan na-
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gyon ritkán – belecsillámlik egy kis napfény és holdsugár, 
háromfelvonásos verses színművet ír például, Heltai Néma Leventéjének 
mintájára, „Tamino fuvolája”, amely ugyan két börtönbezárt emberről 
szól, de amelynek műfaját mégis ennek ellenére ő maga „derűs tündérjá-
téknak” véli. Felolvassa cellatársainak, s minthogy sikere van, röprizt 
tartanak, újra felolvassa, „táblás háza” van, s mivel eleve tudják, hogy 
kéziratot a börtönből szabaduláskor úgysem vihetnek magukkal, tehát az 
írónő megtanulja a szöveget, egyik cellatársnője pedig magánszorgalom-
ból ugyancsak megtanulja és így ő lesz a „súgó példány”. Aztán félig al-
vó, félig szendergő óráiban gyakori látogatója is van, szelíd, szerény, 
szemüveges férfiú, akit egyszercsak fölismer: nem más, mint gyerekkorá-
nak doktorbácsija, az arany keretes szemüveget hordó háziorvos, aki min-
denkor örök ideálként élhetett benne, erre most utólag eszmél rá a cellá-
ban, mert hiszen mindig vonzották a szemüveget viselő fiúk. Elnevezi 
most esti szellemlátogatóját Mariusnak, beszélget vele, vall neki, hozzá-
bújik egy kis melegségért és Marius a varázsló szelíden átöleli. Aztán 
fölbukkan a fogolyleány életében egy igazi orvos is, Viktor, aki maga is 
rab és aki szíves hozzá és segítőkész, de menekül az érzelmi kapcsolat 
elől, mert hiszen, amint egy másik rab orvos mondja: – Mit kezdjen vele 
itt a börtönben? A cellatársak között felvillan Rajk Júlia profilja, a föl-
akasztott párthatalmasság özvegyéé, aki – és ez meglepi az olvasót – ver-
gődött hit és hitetlenség őrlő kétségei között: az nem lehetséges, hogy 
Laci csakugyan bűnös volt, de az sem lehetséges, hogy a párt így járt vol-
na el vele, ha ártatlan, dehát ha sem ez nem lehetséges, sem az, akkor hol 
a válasz a rettenetes kérdésre, miért kellett Rajknak bitóra jutnia, neki 
börtönbe? 

Vándor Györgyi százhetven nyomtatott oldalra sűríti hét esztendő ke-
servét és humorát, líráját és iróniáját, azokat az elhihetetlen és mindmáig 
elfogadhatatlan esztendőket, amelyeket ő élt végig, hol az Andrássy úr 
60-ban, hol a gyűjtőfogházban, hol a Markóban, hol magánzárkában, hol 
másodmagával, hol tizedmagával, hol rabkórházban, szevenál-mérgezés 
lázában, mert öngyilkossági kísérletként abból is lenyelt tízet, bár tudta, 
hogy húsz a halálos adag. Van egy motívuma ennek a könyvnek, kevéssé 
kimondott, de inkább csak érzékeltetett, fedetten közlött, vagyis mintegy 
rávezeti az olvasót a megértésére és megérzésére: lehettek órák és napok 
és ki tudja, talán hetek és hónapok is a cellák lakóinak életében, amikor 
csaknem boldogabbak voltak, mint azok a többiek, a millióak, akik a szé-
lesebb és tágabb börtönben Csap és Hegyeshalom között élték hányatott 
sorsukat, akik úgyszintén „odabent” voltak és nem odakint... akik vi-
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szonylag és látszólag szabadabbak voltak, mint a cellák lakói, mint Ván-
dor Györgyi, a hét keserves évben, akikben azonban még több volt a ret-
tegés, mert a félelemnek és a rémületnek is van archimedesi csavara és 
aki esténként saját ágyába bújt, annak éjszakáját az az egy szóból álló 
kérdés tette rémületessé, hogy „meddig”? 

Vándor Györgyi 1955-ben szabadult a börtönből, másfél esztendővel 
azután hogy rehabilitálták. Megírta könyvét, 1961-ben befejezte és átadta 
a Magvető kiadónak. Az igazgató azzal biztatta, hogy csak „idő kérdése” 
a kiadása. Igaza lett. De nem ő adta ki a könyvet, nem a Magvető. 13 esz-
tendővel később jelent meg, kint Nyugaton az Auroránál. Könyörtelen 
vádirat. Nem műper. Igazi. 
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SZÉPFALUSI ISTVÁN 
A legkisebb magyar nemzetiség kiadványai261 

A Szlovén Szocialista Köztársaság, az 1974 őszén megszavazott jugo-
szláviai alkotmányreform értelmében, nemzetiségeiről már az új alkot-
mány első szakaszában megemlékezik: „a Szlovén Szocialista Köztársa-
ság a dolgozó nép és a polgárok, a szlovén nemzet, az olasz és magyar 
nemzetiség szocialista önigazgatású demokratikus közössége”. A magyar 
nemzetiség tagjainak számát Jozé Hradil professzor, a Bornemisza Péter 
Társaság meghívására 1975. május 23-án Bécsben, majd másnap Grácban 
tartott előadásában 12.000-re becsülte. Ez a magyarság Muraszombat 
község lakosságának 2,73%-a és a következő túlnyomórészt magyarlakta 
falvakban él: Csekefa, Domonkosfa, Hódos, Kapornak, Kisfalu, 
Pártosfalva, Szentlászló és Szerdahely. A magyarok is lakta másik 
szkupstinában, a Lendvához tartozó falvakban az összlakossághoz viszo-
nyítva a lakosság 27%-a magyar. Túlnyomórészt magyarok lakják a kö-
vetkező településeket: Alsólakos, Bánota, Csente, Dobronak, Felsőlakos, 
Göntérháza, Gyertyános, Hármashalom, Hídvég, Hosszúfalu, Kapca, 
Kámaháza, Kót, Lendvahegy, Petesháza, Pince, Radamos, Völgyifalu és 
Zsitkóc. 

A szlovén alkotmány szerint ezekben a községekben a magyar nemze-
tiség „szabadon használja anyanyelvét, fejleszti nemzetiségi kultúráját és 
használja nemzetiségi szimbólumait”. Lendva és Muraszombat község 
statútumában a nemzetiségi nyelv egyenjogúságát a törvény biztosítja. Az 
iskoláztatás, a bíráskodás, az állami törvények közzététele, valamint a 
kétnyelvű helységtáblák és feliratok használata Szlovénia nemzetiségi 
községeiben általánosan bevett, mindenki által látható gyakorlat. A köz-
társaság képviselőházának – noha a két milliós Szlovéniában az olasz és a 
magyar nemzetiség arányszáma (a magyaroké 0,6%) elenyésző – nemze-
tiségi bizottsága van. A muraszombati rádió naponta fél órás magyar 
nyelvű műsort sugároz. A „Népújság”, a szlovéniai magyarok hetilapja 
1958 előtt kéthetente, azóta hetente 4–6 oldalon jelenik meg. A közsé-
gekben megszervezett könyvtárhálózat ma már 40.000 magyar könyvet 
tartalmaz. A budapesti Déryné Színház és a közkedvelt szabadkai Nép-
színház évente 2–3 előadást magába foglaló vendégszereplése során rend-
szeresen felkeresi a magyar településeket. A községekben a legutóbbi 
években, főként a kétnyelvű iskolák magyar tanítóinak vezetésével, ma-

                                                           
261 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 5. számában. 
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gyar amatőr színjátszó-, ének- és népitánc csoportok alakultak. A szlovén 
néprajzi kutatás kiterjed a magyar falvakra is.262 Különösen is érdekes a 
házépítéssel, a tojásfestéssel és a népdalkutatással foglalkozó rész. 1961 
óta évenként megjelenik az elsősorban mezőgazdasággal foglalkozó la-
kosság számára szerkesztett „Muravidéki Földművesek Naptára”; – ma: 
„Naptár '75, a szlovéniai magyarok szemléje”. 

A magyar nemzetiség kiadványait az 1955 óta Muraszombaton műkö-
dő Pomurska Zalozba kiadó jelenteti meg. Fellendült a magyar nyelvű 
irodalom szlovénra való fordítása is. Elsőnek Illyés Gyula „Puszták né-
pé”-t adták ki szlovénul, majd Jókai Mór négy regényével, Gárdonyi Gé-
zával, Mikszáth Kálmánnal és Móricz Zsigmonddal párhuzamosan sorra 
jelentek meg a kortárs magyar irodalom képviselői: Németh László, Ta-
mási Áron (Ábel), Fejes Endre, Kertész Ákos, Kolozsvári Grandpierre 
Emil, Moldova György, Nagy László és Passuth László. Jelenleg nyom-
dában van a 20. századi magyar költészet 5900 versszaknyi 320 oldalas 
antológiája. A magyarból fordított művek megjelentetése nagymértékben 
Joze Hradil műfordító, a Pomurska Zalozba kiadó szerkesztőjének érde-
me. A magyarul tökéletesen beszélő Joze Vild igazgató vezetésével mű-
ködő muraszombati kiadó néhány kétnyelvű kötetet is megjelentetett, így 
Petőfi „Apostol”-át, a költő születésének 150 éves évfordulója alkalmából 
(Murska Sobota, 1973. A kötetben figyelemre méltók a lendvai születésű 
és Zágrábban élő Gábor Zoltán festőművész grafikái), és Matej Bor „Át-
kelt a vándor az atomkoron” című kötetét (magyarra fordította Csuka Zol-
tán, a budapesti Európa Kiadóval közös kiadásban, 1972). A Szúnyog 
Sándor szerkesztésében 1973-ban megindított kétnyelvű „Lendvai füze-
tek” első kötete a „lendvai tűzoltóság krónikáját, 1873–1973” ismerteti; a 
második kötet címe „Lendvai kultúra egykor és ma” (1975). 

Kizárólag a magyar nyelvű szlovéniai lakosság számára adták ki Vlaj 
Lajos lendvai költő „Versek” (1961) és „Szelíd intés” (1968) című kötete-
it. „Tavaszvárás” címen 1972-ben 500 példányban jelentek meg Szórni 
Pál, Szúnyog Sándor és Varga József versei és elbeszélései. 

Varga József, a göntérházai kétnyelvű általános iskola igazgatója 3–8 
évesek számára írott 40 gyermekversét tartalmazó első önálló kötete ta-
valy jelent meg.263 A muravidéki állat- és növényvilág csodái szólalnak 
meg a gyermekek hangján, az olvasni még nem tudók számára is könnyen 
memorizálható rímekkel. 
                                                           
262 Etnografija pomurja 1. Pomurska Zalozba, Murska Sobota, 1967, 194. lap. 
263 Varga József: Naphívogató. Illusztrálta Gábor Zoltán. Pomurska Zalozba, Murska 

Sobota 1974, 88. lap. 
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Patak partján ül a béka, kerek szeme vizes véka. 
Szöcske, szúnyog, dongó, darázs, lapát nyelvén könnyű karács. 
(Patak partján) 

Az idillikus miliőt ábrázoló versek kiegyensúlyozott íróra engednek 
következtetni. Érdemes lenne kísérletet tennie s a gyermekversek után a 
pedagógus hangján megszólítani a gyermekek szüleit, megmaradva a mu-
ravidéki magyar élet hétköznapjaiban, számukra írni a következő kötetet. 

A kötetet a lendvai születésű és Zágrábban élő Gábor Zoltán illusztrál-
ta biztos kézzel. Hét grafikája nagy mértékben emeli a kiadvány értékét. 
Kár, hogy a kötet védőborítója túlzottan hétköznapira sikerült. A kötetbe 
felvett versek közül az egyikben Varga megemlít a számos magyarlakta 
falvak közül hármat: 

 
meggy meggy  
piros meggy 
lendva-hegyi  
piros meggy 

makk makk  
sárga makk  
göntérházi  
sárga makk 

szár szár  
buzaszár  
gyertyánosi  
lányka vár 

 
Az utószót Kocsis Gyula (Maribor) írta. A korrektor az utószó számos 

ékezethibáját nem javította. 
A magány, az egyedüllét, olykor az unalom hangja szólal meg Szú-

nyog Sándor, a Lendván élő újságíró, főleg szabadverseket tartalmazó, 
1975 tavaszán megjelent első kötetében.264A vívódó, önkereső, tájéko-
zódni akaró nyugtalanság, a holnap aggodalma és hinni akarása költészete 
domináló témája (Egy este egyedül, Két kezünk, Hajnali impresszió, Sö-
tétség, Virrasztás.). Szerelmi lírája (Nem várjuk egymást) néha egybeol-
vad bizonytalan hangvételű társadalomkritikával (Ki tehet róla?). Legin-
kább meggyőző a Lendva környéki táj leírása, ahhoz való ragaszkodása, a 
környezet megszólaltatása, hangulatának átadni akarása (Novemberi nap-
sütés, Az ablaknál). Szúnyog erőssége a képalkotás. Sokszor keresi azon-
ban a rímet és a modern témák gyakran erőltetettnek tűnnek. Ez valószí-
nűleg az olvasóközönség hiányának, meg nem értésének és a környezet 
kritikátlanságának következménye. Ez lehet talán a magyarázata annak is, 
hogy a kisebbségi sorsban élő író oly gyakran akar kiábrándítani és meg-
ütköztetni. Olvasóinak nem tud és nem is akar adni „mézédes szót”; kese-

                                                           
264 Szúnyog Sándor: Halicánumi üzenet, Versek, Gálics István műmellékleteivel 

Pomurska Zalozba, Murslka Sobota 1975, 88. lap. 
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rű ízt, igazságot, szeretetet, álmot és sok virágot” (Búcsúzás). A kötet 
címadó verse Lendva római kori latin nevét idézi: 

Halicánum szülöttei 
kutyánál hűebb fiai vagyunk e földnek 
bárhova visz is sorsunk 
lábunkat törve is hazarontunk 
bármilyen szél fúj 
itt sosem fázunk 
a holtakkal is 
víg dalokat dudorászunk. 

A kötet szerkesztése akadozó, az alcímek megválogatása nem szeren-
csés. A közölt 64 írás túl sok. A szigorúbb válogatás a kötet előnyére vált 
volna. 

A szlovéniai magyarok tavalyi naptára négy főrészre oszlik. 265 A ha-
gyományos első naptári rész a név- és ünnepnapok után helyt ad Suzanne 
Király-Moss 12 havi illusztrációjának, továbbá 12 kiemelt magyar és ha-
zai (jugoszláv) kulturális és politikai eseménynek. A naptár közli az 
ausztriai és magyarországi ünnepeket is. 

A mezőgazdasági szakírások a muravidéki társulás és gazdaság fejlő-
désével, a rovarölő szerek alkalmazásával, a szarvaskerep termesztésével, 
a takarmánykáposztával, továbbá gyógy- és melegvíz forrásaik kiaknázá-
sával foglalkoznak. 

A nemzetiségi kérdéseket tartalmazó részben Hajós Ferenc a magyar 
nemzetiség jogairól és helyzetéről szóló írását közli, míg Boris Race (Tri-
eszt) az olaszországi szlovénok megoldatlan nemzetiségi kérdéseit ismer-
teti. Az olaszországi szlovénok számát a szerző 120.000-re becsüli. A 
magyar emigrációt Nobel-díjasain keresztül Szabó József mutatja be. A 
Muravidék hungarológiai kérdéseinek ismertetését a pártosfalvai 

Földrajzkutató Táborról (1974 nyara) szóló beszámoló vezeti be. Ezt a 
találkozót a Ljubljanai Egyetem Földrajztudományi Intézete és a Mura- 
szombati Tanulmányi Könyvtár közösen rendezte. Varga József a szlové-
niai őrség elsősorban mezőgazdasággal foglalkozó 1.534 magyar lakosá-
ról készített szociológiai felmérése adatait közli. Varga Sándor 
Göntérháza krónikáját ismerteti. Ennek a résznek különösen is jelentős a 
képanyaga, történelmi emlékeik megbecsülésére ösztönzi az olvasót, szí-
nessé teszi az évkönyvet. Szúnyog Sándor Lendva híres fia, Pataky Kál-
mán kamaraénekes életútját követi nyomon. 
                                                           

265 Naptár ’75. A szlovéniai magyarok szemléje, Pomurska Zalozba, Murska Sobota 1974,114, lap. Felelős szerkesztő: 
Szúnyog Sándor. 
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Gábor Zoltán festőművész „A szorongásérzet visszatükröződése a mű-
vészetekben és a lelkibetegek ábrázoló kifejezés-módjában” című tanul-
mánya kétségtelenül a szemle legszínvonalasabb írása. 

A Naptár irodalmi résszel zárul. Ebben főleg a Muravidék írói szólal-
nak meg. Szerepel Bernjak Böske (sic!), Csépe Imre, Szórni Pál, Szúnyog 
Sándor és Varga József. 

A Naptár a magyar szöveghez szokott olvasónak sok bosszúságot 
okoz. A fogalmazások pontatlanak és a cikkekben sok a hiba. Mintha 
senki se korrigálta volna a szedést. Vajon nem volt senki, aki a minden 
sorban előforduló ékezet- és betűhibákat kijavította volna? Jellemző pél-
dául, hogy a „Hosszufalu” kétnyelvű helységtábla magyar szövege két 
helyesírási hibájára figyelmeztető fénykép kísérőszövegében szintén van 
hiba. 

Hajós említett írásában azt mondja, hogy a muraszombati és lendvai 
községekben a magyarok képviselete az összlakossághoz viszonyítva szá-
zalékos arányban kedvező, de kérdéses, hogy a magyar nemzetiség képvi-
selői „milyen mértékben tesznek eleget” nemzetiségi kötelezettségeiknek. 
Az anyaországgal való kapcsolat ápolását, a magyarországi főiskolákon 
tanuló ösztöndíjasok számának emelését, a kétnyelvű feliratokat a hely-
ségtáblákon, pecsétek, űrlapok, nyomtatványok, képviselő- testületi sza-
bályrendeletek és utcai plakátok kétnyelvűségét biztosítja az alkotmány. 
(Feltűnő viszont: Göntérházának nincsen kétnyelvű helységtáblája.) Az 
alkotmány továbbá előírja a nemzetiségi bizottságok megalakításának 
szükségességét, valamint a magyar nemzetiség művelődési és kulturális 
önigazgatású érdekközösségének megalakítását. 

Hajós szerint „a sok súlyos helyesírási hibákkal gazdag” magyar felirat 
csökkenti az elért sikerek értékét. Ez elsősorban és hatványozott mérték-
ben érvényes az irodalommal és könyvkiadással foglalkozó szlovéniai 
magyar szervekre és a Pomurska Zalozba kiadóra. Nincs mentség az ele-
mi nyomdatechnikai szabályok megsértésére. Mert mindez az olvasó le-
becsülését is jelzi, mintha neki ez is és így is jó lenne. A könyvkiadás 
színvonalának emelése a szlovéniai magyar nemzetiség örvendetes lehe-
tőségeinek újabb bizonysága lenne. 
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SÁRKÖZI MÁTYÁS 
Két új magyar prózai kísérlet266 

Hernádi Miklós: Esettanulmány, Magvető Könyvkiadó, Budapest 
1974,174 lap 
Albert Gábor: Kagylóhéjban, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 197 
(sic), 213 lap 
Kezdenek elmosódni a regény hagyományos fogalmának a körvonalai. Az 
angolszász regényírók (Greene, Salinger, Nabakov, Durrell, Golding, 
Spark stb.) még túlnyomórészt ragaszkodnak ahhoz, hogy történeteket 
adjanak elő. Joyce-nak kevés epigonja született. Fogékonyak a hangula-
tok iránt, de a prousti-krúdyi hangulatleírás náluk csak eszköz és nem 
öncél. A németeknél (Böll, Grass) a hangulati elemek már gyakorta felül-
kerekednek a maguk késő-expresszionista módján: kifejező erő és bizo-
nyos jellegű írásművészet hordozói lesznek. Az előadott történetnél átfo-
góbb vonatkozású gondolatmenetek oldalakra terjednek ki, 
szárnyrakelnek, tradíciókat bontva ragadják el az író tollát. 

Már a szürrealista prózának is erős tudatos vagy nem tudatos kapcsola-
ta volt a lélektannal, és később egyre határozottabban hatoltak be tudo-
mányok (avagy: „úgynevezett” tudományok) a francia széppróza bástyái 
mögé. Sartre és Beauvoir filozófiai, Boréi pszichológiai, Perec szocio-
antropológiai regényeket ír, s maguk, érzéseik, környezetük szinte tudo-
mányos aprólékosságú, ám az értekező stílust művészi prizmával megtörő 
leírását kapjuk Bútortól, Robbe-Grillet-től, Sarraute-tól, Le Clézio-tól. 
Mások az abszurd elemek hökkentő erejével, vagy nyelvismeretük, nyelvi 
leleményük varázsával hatnak (Vian, Queneau). 

A modern magyar regény két nagy formabontója: Szentkuthy és Határ, 
nyelvi, filozófiai, parodisztikus vagy abszurd elemekkel építkezik. Mind- 
kettejüknél akad üresjárat. Szentkuthynál az emelkedett széplelkűség, 
Határnál a nyelvi készség következményeképpen. Prózájuk minden két-
ségét kizáróan, szembeötlően újszerű. Mivel általában elvont, csak áttéte-
lesen, csak mivoltának előremutató természete révén és csak meghatáro-
zott fokig közérdekű. Nem így Ottlik regénye, amely nem ennyire szem-
beötlően, de szintén hagyománytörő, hiszen a történetvezetésnél fonto-
sabb a humanista gondolati tartalma, amelynek egysíkúságát egyhelyütt 
még matematika-filozófiai világkép-gondolat kifejtése is megtöri. Az esz-
széregény tisztaszavú mestere Illyés, a hangulati próza nosztalgiára apel-

                                                           
266 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 5. számában. 
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láló kismestere Mándy. A regény műfajában egészen a legutóbbi időkig 
legfeljebb a szociográfia speciálisan magyar beütéseit találhatjuk jellegze-
tesnek (Sánta), de az alapjában hagyományos, bár korszerű szerkezeti és 
nyelvi eszközökkel operáló regény volt predomináns Magyar- országon. 

Az új, változást hozó művek közül kiemelkedik jelentőségével Konrád 
„Látogató”-ja, kevésbé ismert azonban két másik könyv. 

 
* 

Hernádi Miklós „Esettanulmány”-a önelemző kisregény. Talán krono-
lógiai rendje miatt nevezhető regénynek. A gyermekkor megrázkódtatása-
ival kezdődik és a párválasztással végződik. A megírt ismeretek köre 
szűk, az intellektuális leírás tárgya maga az író. (Hasonló, de egyáltalán 
nem regényszerű kísérlet volt Fazekas László 1965-ben megjelent köny-
ve, a „Megvallott gyerekkor”.) Hernádi azt mondja, hogy: „határvonásait” 
keresi. Mindezt németes pedantériával, E.T.A. Hoffmann fogalmazási 
pontosságra törekvő, veretes, de vidor stílusában. Sok a szövegben a tör-
vényesítés, bár e gondolatok javarésze meglehetősen régi keletű. („Ka-
vicspart a múltunk, mellette unottan, örök feladata unalmában folyik az 
idő.") De egy-két megragadó gondolatra is lelhetünk. Triviális momentu-
mok jócskán merülnek fel a kavicspart mentéről. Szerzőt gyermekkorában 
egy építkezési állványról leköpték; szerző elesett az utcán, amikor először 
ment iskolába. Hozzájárulnak-e ezek az apró megszégyenülések későbbi 
gátlásosságához? Ez a pszichológiai kérdés, amelyre ez a kisregény felel-
ni óhajt, méghozzá tudatosan keverve egy analitikai kórkép már-már ér-
deklődésünk lankadásáig részletes adathalmazát némi beismert 
szentimentalitással. 

A szöveg tartalmaz néhány rövidlélegzetű, érzékletes leírást: egy pesti 
bérház képe szinte Szabó István filmjeit idézi. Bukolikus képek tűnnek fel 
itt-ott. E leírások és az elemzés eltaláltabb magállapításai az „Esettanul-
mány” értékei. De marad bennünk olyan érzés, hogy ez a prózai szöveg 
egymagában csupán afféle, mint zongorazenében a „balkéz” és megraga-
dóbb volna, ha sűrülő-híguló áramlása fölött, töretlen vonalban az elem-
zett személy felcseperedésével járó, általánosabb krízis-sorozat menete 
húzódnék. 

Albert Gábor „Kagylóhéjban” című regényét sikerültebbnek érzem, ta-
lán már csak azért is, mert szerkezetileg „mívesebb” munka, az intuíció és 
a műgond elegye szerencsésebb. Mondják, hogy halálunk percében egész 
életünk minden fontosabb eseménye, megrázkódtatása, nagyobb élménye 
visszavillan belénk. A „Kagylóhéjban” hőse nem hal meg, de 



 

1080 

halálközelbe kerül, amikor nem éppen könnyű betegségével kórházba, a 
maga meglehetősen lehangoló életét élő, népes kórterembe utalják. 

Fémes érzés a máj tájékán, elesettség s az ággyal szemben az elfekvő, 
ahonnan lepedőben viszik el a kiszenvedetteket. A miliő meglehetősen 
gondolatérlelő; s az élet meg a halál mély gondolatai közé tolakodnak be 
a csecsemőkor óta szerzett élmény és képanyag felelevenülő impressziói, 
valamint az új, a kórházi benyomások. A memoártöredékek érdekeseb-
bek, mint azok, amelyekkel Hernádi könyvében találkozunk, már csak 
annál a puszta ténynél fogva is, hogy Albert élete – a jelek szerint – for-
dulatosabb volt. Kadétiskolai élményei emlékeztetnek Ottlik hasonló ta-
pasztalataira. Papnövendék koráról azonban mitsem tudunk meg – bizo-
nyára másik regény témája lesz. Albertnek való alkalom arra, hogy a „mi 
végett vagyunk e Földön” problémát újra, más irányból peddze. 

A kórház-élmény novellisztikus földolgozása arányosan párosul a visz-
szapillantásokkal, a forma kiteljesedik és nem kívánja az abszurdkodó 
befejezést. A fülszöveg szerint Varázshegy-hangulat is lengedez Albert 
Gábor regényében, a Kis-Svábhegy azonban nem Davos-Platz; s bár itt is, 
ott is a halál a háttérben settenkedő főszereplő, Thomas Mann-nál a korai 
elmúlás kibontakozófélben lévő gazdag emberi kultúra könyörtelen meg-
szakadását jelenti, míg a magyar kórterem halottal kevés boldogságot 
látott, gürcös életet fejeznek be, fáradtan és beletörődötten. 

Különös vonása ennek a kórház-regénynek, hogy orvosok szinte egyál-
talán nem szerepelnek benne. E hiányra olvasás közben nem nagyon éb-
redünk rá. Végül pedig gondolkozhatunk: keressünk-e a regényben szim-
bólumot, vagy sem. 

 
* 

A magyar prózában jelentkező új front tehát kezd határozottabban ki-
rajzolódni. Erről írta nemrég a fiatal kritikus, Kenyeres Zoltán: „Próza- 
irodalmunkban erős polarizáció figyelhető meg az elmúlt tíz-tizenöt év-
ben. Egyfelől tényirodalom – másfelől jelképes beszéd. Ügy látszik, pró-
zaíróink a ma legfontosabb kérdéseiről a két szélső pólus közelében tud-
ják elmondani véleményüket. Vagy a szociográfia, a dokumentum, a me-
moár műfajában, vagy pedig a groteszk, a parabola, az áltörténeti regény 
jelképes nyelvén. A tények ábrázolásának szintézisére alig van törekvés, 
pedig igazán jelentékeny próza... alighanem csak a szintézis révén jöhet 
létre. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Hetven267 

Amikor 1965-ben a Szepsi Csombor Kör ugyanebben a Lengyel Házban, 
egy emelettel följebb megtisztelt a hivatalos római öregkor küszöbén hat-
vanadik születésnapom baráti megülésével egy átfogó, eredeti műsorban, 
amit Szabó Zoltán tervelt ki, más ember állt helyemen a hallgatók előtt, 
nem a mai. Nevezzük, már akkor is meglehetősen magas kora ellenére 
gyanútlannak. De 1968 óta azzal az emberrel jóformán egyéb se történt, 
mint az, hogy csapásokat kellett kiállnia mindmáig. Nemcsak elviselnie, 
hanem lelkileg meg is emésztenie, mert hátát egy láthatatlan támaszfalnak 
vetve csak így maradhatott a magyar szó még lábon álló, sebesült testőre, 
aminek – gondolom – rendelte a sors. Ebben a mindennapos, egyhangú 
küzdelemben tanult egyet-mást, belefér néhány mondatba, hála jeléül to-
vábbadja a jelenlevőknek, talán egyszer, valamelyik válságos órájukban 
ők is hasznát veszik. 

Úgy szól, hogy az ember önerejéből megteremtheti a maga teljes és tö-
kéletes boldogtalanságát, de mindig mások segítségére szorul ahhoz, hogy 
boldog legyen vagy legalább megelégedett. Néha úgy, hogy a segítségre 
szoruló szerez a segítőnek, egy másik titkos sérültnek örömet. A bizánci 
birodalomban szentként tiszteltek, szentté is avattak oszlopülő és barlang-
lakó remetéket. Örökös Isten-közeiben, fülére csüggeszkedve, messze 
nyomorult embertársaiktól, testvérkiáltásaik hallótávolán kívül kopár szí-
vükben csak gőg és megvetés lakott. Szentek akkor lettek volna, ha egy 
járványkórházban naphosszat mosolyogva ki-behordják az ágytálakat. 

Jól tudom, hogy Nietzsche és Georges Soréi, a futuristák és Maja-
kovszkij, Yeats, D. H. Lawrence, Kazantzakisz és mások, a vérkeresztség, 
tisztítótűz és karizmatikus elit-ember megszállott misztikusai, köztük iga-
zi nagyok, számos nyelven és műfajban majdnem egy századon át hirdet-
ték ennek az állítólag elpuhító, irgalmas hitvallásnak a férfias ellentétét. 
Nemes volt a szándék, nem vitatom: többre becsülték bankok, páncél-
szekrények, sőt múzeumok alatt a dinamitot, mint a földrészekért és szi-
gettengerekért bitorolva versengő Nyugat-Európa guruló aranyait. De 
mire ment aztán, hova jutott végül alattomos robbanó bombáival a gyer-
mekcsonkító világ? Néha tiszta lelkű költők, apostolok, filozófusok és 
próféták se látnak tovább az orruknál, a nagyok sem. 

                                                           
267 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 6. számában. 
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Hetven évvel a hátamon, súlyosan elkésve s nyilván tökéletlen végre-
hajtó képességgel megtaláltam a magam jelmondatát hátramaradó hónap-
jaimra vagy éveimre: mindig rendelkezésre kell állni. Ami, ha meggon-
doljuk, alig különbözik a több, mint kétezer éves hippokráteszi eskütől. 

Elhangzott a londoni Szepsi Csombor Kör estjén,  
1975. november 18-án. 
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PEÉRY REZSŐ 
Búcsú az emlékektől268 

– Egy Genfben írt magyar korrajz dicsérete – 
Padányi-Gulyás Béla: Vallomás egy elsüllyedt világról, Aurora Könyvek, 
München 1975, 171 lap 
 
Padányi-Gulyás Béla volt magyar szabadelvű politikus, genfi polgár 
„Vallomás egy elsüllyedt világról” című, a müncheni Aurora Kiadó igé-
nyes kiállításában megjelent önéletírása olvasta után az a testi jóérzés vett 
hatalmat rajtam, ami fekete-erdei kirándulásaim befejeztével szokott el-
tölteni. 

Megbékélt és felfrissült vagyok, mint aki jó levegőn sokat és jókat lé-
legzett. A könyvet azóta többször is elolvastam. Mert története ugyan egy 
tragikus sorsra kiszemelt kis nemzet életútját ábrázolva lehangoló és 
megdöbbentő, az álláspont azonban, amelyről erre a drámára rátekintünk, 
az írói szemlélet, amely e történelmi szomorújátékot láttatja, a jó megfi-
gyelésnek, az ésszerű bírálatnak és a részvétnek ötvözete, megnyugtatja 
az olvasót afelől, hogy szerencsétlen népünknek vannak méltányosan 
gondolkozó, józan értelmű, tiszta ítéletű fiai. Ilyen magyar férfi szól most 
hozzánk a kis Svájcból Padányi-Gulyás Béla szavával. 

Könyve jó munka, tisztességes és hiteles alkotás. Sikerült egyszerű, vi-
lágos és felettébb értelmes stílusban kifejeznie mondanivalóját. A „dolgot 
magát”, benyomásait, élményeit és tapasztalatait mondja el tömören és 
célratörően, ezzel különösebb artisztikus szándék nélkül is kitűnő formát 
ad könyvének. 

A vallomás életrajz ugyan, de a szerző életpályájának kivételes emberi 
kapcsolatai és szerencsés kilátópontjai jóvoltából európai és magyar kor-
rajzzá szélesül ki; életközeibe hozván a korszak nem egy európai és ma-
gyar szellemi és politikai vezetőegyéniségét. 

Padányi-Gulyás Béla egyéniségét és szerepét a második világháborút 
követő demokratikus átalakulás veszélyes korszakában tanultuk tisztelni. 
E, sajnos, kérész-életű, árulással aláaknázott, megfélemlített időszakban 
szerzőnk tiszteletreméltó bátorsággal a létében fenyegetett Kisgazda Párt 
parlamenti képviselője, a párt külügyi osztályának vezetőjeként dolgozik, 
majd a parlament külügyi előadója tisztségét tölti be, azaz minden képes-
ségével és tehetségével a demokratikus kibontakozás ügyét kívánja szol-

                                                           
268 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 6. számában. 
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gálni. Az ügyet, amelyről csakhamar kiderül, hogy életveszélyes, irreális 
vállalkozás. 

A közép-európai demokratikus átalakulási kísérlet vezetőinek és szor-
galmazóinak példájára ő is megjárta az e szolgálatért kijáró kálváriát: hét 
esztendeig ült a Rákosi-korszak végzetes hírű börtöneiben és büntetőtábo-
raiban, ahová a későbbi hullámok sodrásában utóbb a volt baloldali köz-
szereplők is elkerültek. 

Padányi-Gulyás az októberi felkelés leverése után hagyta el hazáját. 
Mint könyve hasonlataiból és elejtett megjegyzéseiből megtudjuk, azóta 
távoli és egzotikus földrészeket járt be, megismerkedett mai világunk 
globális gondjaival és második hazájának Svájcot választva, Rousseau-i 
önérzettel vallja magát Genf város polgárának. Itt honosan vesz részt a 
magyar emigráció szellemi mozgalmaiban. 

 
* 

Emlékezései a századelőtől Teleki Pál haláláig terjedő időszakét dol-
gozzák fel. Meggyőződése szerint – amelyet szívesen ismerünk el igaznak 
– Teleki Pál halálával végződik a magyar nép létérdekeit megtestesítő, 
önálló magyar országlás és külpolitika korszaka. Kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal, kurtára fogott, vagy lazított pórázon, de újból vazallus sor-
ban élünk, mint történelmünk nem egy borult egű és tragikus századában 
... 

Igaza van a szerzőnek, amidőn életének ezt a szakaszát dolgozza fel. 
Valamennyiünk kötelessége, hogy alapos figyelemmel, tárgyilagosan és 
elfogultság nélkül vizsgáljuk ezt a korszakot: a történelmi Magyarország 
összeomlásának drámáját, a nemzeti tudat meghasadását és a szenvedé-
lyek uralmát a veszteségben: a kommün és a fehér ellenforradalom végze-
tes és szerencsétlen szerepét, a romok közé teremtett nemzetnek a tragi-
kus kimenetelű, irreális feleselését végzetével, amellyel a belső polgárhá-
ború megpróbáltatását hívta magára és sok leleménnyel tudta egyre nehe-
zebbé tenni keresztjét. Padányi-Gulyás könyve kitűnő tanúbizonysága 
annak, milyen nehéz volt a gyógyulás a szenvedélyeknek e váltólázából, 
mennyire tönkrement közben népünk önfenntartó ösztöne, józan tájéko-
zódási képessége, mint sodorták megoldatlan belső problémái, a társa-
dalmi reformok hiánya, a feudális szerkezet szívóssága, a magyar kapita-
lizmus világának igazságtalanságai és az elmulasztott földreform az újabb 
külpolitikai kaland örvényei felé. 

A helyzetkép, amelyet Padányi-Gulyás korrajza e két világháború kö-
zött kialakult magyar társadalomról felvázol, tömör, élesvonalú, lesújtó. 
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Mi történt a Himnusz és a Szózat egykori nemzetével: milyen lényéből 
kivetkőztető változás, milyen bénító varázslat hatalmába került? Mi tör-
tént e boldogtalan nemzettel a hihetetlen radikalizmussal megszűkített 
határok, a háborús őrület örökségétől megrokkant idegzete rácsai között, a 
birodalmi összeomlást követő elszegényedés, a területi és népességi vér-
veszteség hatása alatt, minő kór vett erőt rajta? Közszellemének és erköl-
csi egyensúlyának minő bomlása? 

Padányi feleletéhez nincs hozzátenni valónk: 
„Az egykori habsburgi birodalom központját képező Ausztria reálisan 

levonta annak következményét, hogy ... kis közép-európai állammá zsu-
gorodott: ennek megfelelően rendezkedett be, kispolgári módon, sok szo-
ciális újítással. A magyar közéletben fennmaradt az arisztokratikus pom-
pa, a fényes reprezentáció, a barokk ragyogás, mintha az ország Mátyás 
birodalma lett volna. Csehszlovákiában és Romániában földreformot lép-
tettek életbe... Jugoszláviában is földreform elégítette ki a parasztság igé-
nyeit. Csonka-Magyarországon – eltekintve egy nagyon kisarányú föld-
juttatástól a Bethlen-kormány alatt – e tekintetben nem történt semmi. A 
birtokmegoszlás nagyjában ugyanaz volt, mint... a Kiegyezés korában: 
pár száz mágnás família birtokolta az ország mezőgazdasági területének 
felét, a másik feléből részesedtek a középbirtokosok, ami maradt, az jutott 
a földet művelő parasztságnak. Az arisztokrácia ereje és hatalma nem 
változott.” 

A feudális hatalom és nagybirtokrendszer természetellenes, Európában 
immár párját ritkító fennmaradásán kívül a magyar társadalmi szerkezet 
másik végzetes vonása a magyar kapitalizmus anorganikus mivolta, kifej-
lődésének és alkatának gyarmati jellegzetessége. 

Felépítésében, jellegében, stílusában nem a nyugat-európai példa, in-
kább a feudális-nagybirtokos társadalmi szerkezet aránytalan jövedelem-
elosztásának és parancsuralmi szellemének hatása érvényesült. Sokszor 
mintha nem lett volna más a nagyipar és nagytőke síkjára vetített feuda-
lizmusnál. 

Ennek a megmerevedett kaszt-társadalomnak leglényegesebb ismérve, 
hogy a közelmúlt forradalmi kísérleteinek összeomlása óta a reformot 
következetesen a társadalmi rend felforgatását célzó próbálkozásnak mi-
nősíti s hallani sem akar róla. 

Padányi-Gulyás elemzése erről szólván így vezet tovább: „Az ellenfor-
radalom túlbuzgalmában olyan közszellemet teremtett, amely hazafiatlan-
ságnak vagy bolsevizmusnak bélyegezte a legenyhébb, de időszerű szoci-
ális reformot, vagy a parasztság természetes földigényét... Sekélyes, pri-
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mitív hazafiságnak kedvezett a légkör, s a közéletet elöntötte a szólamok-
ban hangos, de tudásban sekélyes tüntetők serege.” 

A kommün bukásával, az ország területi és népességi katasztrófájával, 
fővárosának megszállásával s a katonatiszti ellenforradalom győzelmével 
járó változások a mércék és arányok, a kritikai hajlam és készség, a mér-
ték és a józan ész súlyos zavarait, döbbenetes eltorzulását eredményezték 
a közélet és a hivatalos politika területén. 

A reformkor óta annyi nagy tehetséget nem tudott az ország magáénak 
mondani, mint az összeomlás idején. Magyar lángelmék óráját követte a 
magyar politikai gondolkodás és eszmélet teljes összeomlása az úgyneve-
zett „szegedi gondolat” jegyében. Ami persze nem gondolat volt, csupán 
a kommünt felváltó katonai-hivatalnoki parancsuralom eszmei álcázása, 
vagy dekorációja. 

A közvélemény teljes indoktrinációjára, divatos ellenforradalmi egysé-
gére Padányi-Gulyás jellemzőnek tartja, hogy e korszak három irányt 
szabó, közvéleményt alakító alakja: Gömbös Gyula, Eckhardt Tibor és 
Bajcsy-Zsilinszky Endre egyként az ellenforradalomban divatossá lett 
„fajvédő” eszme lobogója alól indul politikai pályafutására. Eckhardt és 
Zsilinszky később, szerencsére, messze maga mögött hagyja az indító 
eszmék zavaros, ködös légkörét s rátalál, magános utakon járva, az embe-
ri jogok, a személyi szabadság, a nemzeti függetlenség és a társadalmi 
reform céljára. Mindháromról igen érdekes jellemzést olvashatunk 
Padányi-Gulyás fogalmazásában, aki kitűnően ért a közéleti emberek ele-
ven portréinak megrajzolásához. 

A korszak uralkodó eszméje nem eszme, hanem indulat, az antiszemi-
tizmusé, amelyet a szerző a humanista magyar értelmiségi szuverén eluta-
sításával ítél meg: „Ha valami általános tendenciáról beszélhetünk, amely 
tudatosan vagy tudatlanul hatott a kor gondolkodásában, mint ahogy 
atomrobbanás után rádióaktivizálódik az egész környezet és levegőtér, 
akkor egy negatív politikai eszméről lehet szó, s ez az antiszemitizmus. 
Az antiszemitizmus, amely korábban szélsőséges csoportok és illegalitást 
kedvelő különítmények kalózlobogója volt, most kormányprogram lett. 
Műveletlen politikusok számára az antiszemitizmus látszott egyetlen or-
vosságnak, amellyel az ország minden baját meg lehet gyógyítani. Teleki 
Pál első miniszterelnökségének érdeme, hogy véget vetett a britanniás 
különítmények véreskezű antiszemitizmusának, s az őt követő Bethlen-
kormány alatt valóban nem volt okuk a magyarországi zsidóknak panasz-
ra. De a beteg csíra megmaradt és tovább élt a közéletben. Iszonyatos 
szörnyeteggé fejlődött, mikorra Szálasi rémuralma elkezdődött.” 
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Semmitmondóak, üresek, nagyhangúak voltak az uralkodó jelszavak, 
beteg volt az ország szerkezete, amelyet a korszerű választójog hiánya, az 
ellenzék elnémítása, vagy megfélemlítése s a más-más néven megjelenő, 
kizárólagosságot megtestesítő „örök” kormánypárt uralma jellemzett. A 
kormánypárté, amelynek leváltása elképzelhetetlennek, parlamenti ellen-
őrzése kivihetetlennek bizonyult. 

„Ez a nevét gyakran változtató, összetételében is változó kormánypárt, 
következetesen és állandóan megszavazta az egymásután következő mi-
niszterelnökök bemutatkozó programját. A politikai programként hirdetett 
egységnek ... volt valami felülről irányított, fegyelmező, mondjuk ki: dik-
tatórikus mellékzöngéje” – jegyzi meg róla az európai parlamentarizmus 
távlatából a szerző. 

Általános érvényű politikai alapigazság, hogy az okos és eredményes 
külpolitikának rendezett, egyensúlyban lévő belpolitika lehet csak alapja. 
A magyar külpolitika a két világháború közötti időben nagyjában és egé-
szében értelmes, konzervatív, a kalandorpolitikát elutasító, szakmabeli 
politikusok kezében volt. Ám a nemzeti közvélemény – more patrio – 
izgatott és lobbanékony légköre jobban kedvezett az ábrándnak, vágykép-
nek, mint a kopár valóságnak. Ezen a területen is láz váltott lázat a frank-
hamisítástól a „mindent vissza” esztelen propagandájáig. 

Meggondolandó igazságot fogalmaz erről a „Vallomás egy elsüllyedt 
világról” szerzője; emígyen: „Lett volna bőven tárgya a külpolitikai ér-
deklődésnek, de éppen ez hiányzott, a magyar társadalomból és a vezető 
szellemi elitből. Így nem alakult ki a magyaroknál az a külpolitikai „ösz-
tön”, amely megvolt a környező népeknél, s ami képessé tette őket arra, 
hogy illúzió nélkül szövetkezzenek, ugyanakkor jól tudták azt is – amit 
Bismarck vallott: egyetlenegy nemzet sincs arra kötelezve, hogy egy szö-
vetség oltárán feláldozza magát. Sok politikusunkból... hiányzott a külvi-
lágban való otthonosság, amely megóvta volna őket a szomszéd kis né-
pekkel szemben való túlzott önérzetességtől ugyanúgy, mint a dörgölődző 
hódolattól azokkal a nagyhatalmakkal szemben, akiktől jó szót kapott.” 

Okos megállapítások ezek, ha nem kulcs-szavai a nemzet 44/45-ös vi-
selkedése nehezen érthető rejtélyének. A két háború közti évtizedek nehe-
zen magyarázható jellegzetessége: a hivatalos és a tényleges Magyaror-
szág hatalmas ellentéte. A hivatalos Magyarország kizáró jellegű, merev, 
konzervatív világa mellett, jobbanszólva: felett a szellemi és művelt Ma-
gyarország teljesítményei elismerést, ha nem bámulatot érdemlők. A haza 
fiai különbek a hazánál, az emberek színvonala olykor jóval nemesebb az 
országénál. A szellemi és szakmai elit messze-messze maga mögött hagy-
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ja a politikai és közéleti szereplőket: azt a látszatot keltve, mintha külön-
böző bolygóról származnának. 

Padányi-Gulyásnak ez különösen hosszabb külföldi utazásokról haza-
térve tűnik fel a bethleni belső kiegyezést követő időben: „Becsvágytól 
duzzadó, tettre-kész volt a magyar társadalom. Tanult és szakképzett a 
fiatal értelmiség ezekben az években. Annyi kitűnő mérnököt, közgaz-
dászt, orvost, adminisztrátort, agronómust és más szakembert ritkán ter-
melt ki önmagából, mint ebben az időben. Szellemi nívóját tekintve mesz-
sze kiemelkedett Magyarország kitűnő napilapjaival. Vasárnap délelőtt a 
kávéházban legalább hat-nyolc újság vaskos példánya várta a vendéget. 
Terjedelmük az amerikai lapokhoz volt hasonlítható, azzal a különbség-
gel, hogy az oldalakat nem hirdetések, hanem Pethő Sándor, Zilahy Lajos, 
Herczeg Ferenc, Ottlik György vezércikkei, s a lapok belső részében a 
legkisebb sarkot is egy Kosztolányi, Móricz Zsigmond, Szép Ernő vagy 
Karinthy írásai tették élvezetessé. Időszaki társadalompolitikai vagy iro-
dalmi szemléinkben... olyan szellemi mérkőzés folyt, amely európai ér-
deklődést váltott volna ki, ha nem magyarul írják... Csodaszámba ment a 
magyar irodalom és költészet újból virágba borulása, közvetlenül a Nyu-
gat nagy nemzedéke után”... 

Padányi-Gulyás életpályája maga is ennek a másik, ennek a műveltebb 
és erkölcsösebb Magyarországnak egy darabja. A származás egzisztenciá-
lis jelleget meghatározó szeszélyére nem panaszkodhatik. Abból az értel-
miségi foglalkozást betöltő, középnemesi rétegből vétetett, amely a birtok 
és szellemi jellegű foglalkozás gondjai között, a méhes szorgalmában 
szerzett műveltséggel szolgálta az országot. Nem annyira önös érdekeire, 
mint a közjóra központosított figyelemmel igyekezvén növelni annak 
intellektuális és morális tekintélyét. Máramarosszigeten tölti gyermekko-
rának első éveit, Kárpátalja hegyek közé rejtett, Isten háta mögötti falvai-
nak, apró mezővárosainak, a huszti várromnak és a havasok irdatlan ős-
rengetegeinek világában, amelynek akkori civilizációs viszonyait a gyar-
mati állapotából éppen hogy felszabadult Ceylonéhoz hasonlítja. Ruszi-
nok, románok, zsidók, magyarok, németek laknak ebben a szegény, vad-
regényes és kopár Tündérkertben, ahol nemcsak a nemzetiség, hanem a 
vallás palettája is változatos, hiszen lakosai a görögkeleti, azaz orthodox, 
a görög katolikus, a római katolikus, az izraelita és a református egyház 
híveiként fohászkodnak az Egek Urához. Máramarosszigeten Apafi Mi-
hály erdélyi fejedelmünk alapította református líceumban kezdi tanulmá-
nyait, a fejedelmi alapítólevelének jelmondata értelmében: „az Istennek, a 
széptudományoknak és az emberiségnek” szentelt iskolában; ahol – akár a 
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családban – a nemzeti és vallási türelem törvényeinek tisztelete és gya-
korlata elemi kötelessége a diáknak és tanárnak egyaránt. Amidőn külö-
nös szeretettel ismerkedik a régi magyar líceumokban főtárgynak számító 
latin nyelv szerkezetének szépséges nehézségeivel, korán ráébred arra, 
hogy a régi ország hivatalos nyelvét tanulja, amely ugyan elkülönített 
népet és uralkodó osztályt, egyben azonban hidat épített nemzetek, embe-
rek és anyanyelvek között, és nemcsak az adminisztráció és államépítés, 
hanem a történelmi szabadságharcok nyelve is volt. II. Rákóczi Ferenc a 
„Recrudescunt vulnera...”-ban latinul szólt az országhoz! 

Így érti és szereti meg a szigeti kisfiú a rutén és román nemzetiség kö-
zé ágyazott apró magyar diaszpórában a vérségi és faji kötelékeken felül 
álló, több nyelvű, több nemzetiségű országot, amely előtt most deres fővel 
emígy tiszteleg: „Így mondhatnám, Magyarországot szerettem inkább, s 
nem a magyarokat. Gyermekkoromban szimbóluma volt ennek a Kárpá-
tokkal övezett szép kerek ország, amelynek régi térképét ma sem tudom 
meghatottság nélkül nézni... Ha ujjammal végigsimítottam a Kárpátok 
hegykoszorúján, vagy ráböktem az Al-Dunára, szinte fizikailag tapintot-
tam összefüggő egységét. Cívis Hungarus-nak éreztem magam és ugyan-
így a rutén, zsidó vagy oláh fiúkat, akik egy osztályban jártak velem a 
református kollégiumban." 

A világháború második esztendejében az orosz betörés elől menekülve 
hagyja ott családja a békés években olyan csendesnek, elálmosítóan nyu-
godtnak tetsző Máramarosszigetet. A kisfiú akkor első ízben éli át azt a 
„kiúttalan, reménytelen szorongást”, amely később többször lesz „lidérc-
nyomásos állapota” életének. „Akkor még nem tudtam, hogy magyarnak 
lenni egyet jelent az állandó létkockázattal.” 

Máramarosszigetről Budapestre kerül, ám körülötte ebben az eszten-
dőben egy „világrend és kor” változik meg. A háborúban elszenvedett 
vereség súlya alatt összeroskad a régi ország, megsemmisül a kiegyezés 
korának civilizációja, nyugalma, egyensúlya. Eljön 1918, az új történelmi 
korszak, amely számunkra is megteremti a nemzeti függetlenség állapo-
tát, ám az ár, amit fizetnünk kell érte, hihetetlen. Az ország kifosztott ál-
lapotban, menekültek százezreivel, nemzeti vagyonának óriás veszteségé-
vel, megtizedelt lélekszámmal, elesetten, megalázottan. Közép-Európa 
lázbetegeként kezdi meg, csonkult létének korszakát. A kisfiú nem túl 
sokat ért meg mindebből, amit megél a változásból, inkább az érdekes 
kaland meglepetésével hat rá. Sem őt, sem a családot közvetlenül nem 
tépi-tiporja meg a változás. Életpályája egyelőre igen kedvező csillag je-
gyében, felettébb szerencsésen alakul. 
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Beszámolója erről olyan, mint valamely nevelői célzatú történet, vala-
mely „Entwicklungsroman” egy fiatalemberről, akit sorsának kedvezése, 
tehetsége és szerencséje egy ország értelmiségi elitjének magasába emel. 
A Lónyai utcai református gimnáziumban olyan osztályba kerül, melynek 
nem egy tanulója a magyar szellemi élet jövendő büszkesége lesz majdan. 
Az önképzőkörben és egy szőkébb baráti társaságban az ifjú Cs. Szabó 
Lászlóval, Halász Gáborral, Gara Lászlóval, Farkas Ferenccel együtt 
szerkeszti az osztály kézírással sokszorosított „irodalmi közlöny”-ét. S 
mivel Ady-párti diák, társai őt választják önképzőköri elnöküknek. 

E kivételesen magas színvonalú környezetet érettségije után újabb 
rendkívül előnyös elhelyezkedés követi. Padányi történelem-földrajz sza-
kos bölcsész-hallgatóként a Kodályt, Laczkó Gézát, Horváth Jánost, Sza-
bó Dezsőt, Gombocz Zoltánt nevelő Eötvös tanárképző kollégium növen-
déke lesz. Innét pedig csak magasba visz az út. 

Zseniális társak mellett ifjúságának szellemi és erkölcsi látkörét két 
nagy nevelővel kialakult barátsága határozza meg: Még hetedikes korá-
ban hívja magára egy ifjúsági folyóiratban gyermekfővel megírt regénye 
– egy nagy magyar író: Szabó Dezső figyelmét. Az író két dedikált köny-
vét küldi el a diáknak, aki később esztendőkig tanítványa lesz – miután 
ígéretet tesz arra, hogy nem lép irodalmi pályára. Szabó Dezső akkor te-
hetséges fiatalok közül kiválogatott ifjú barátait cselekvő emberekké 
akarta kiformálni. Padányi könyvének irodalomtörténeti érdekessége, 
hogy Szabó Dezsőt – e szertelennek ismert, kiegyensúlyozatlan, szélsősé-
gesen individualista alkotót nevelői funkcióban mutatja be. 

„Ritkán beszélt velem irodalomról, annál többet a magyar, francia, an-
gol történelemről. Hatalmas könyvtárában a legbecsesebb történelmi 
szakművek is megvoltak. Politikai, társadalomtudományi előadásokat 
rögtönzött számomra, s nyomban feldiktálta a könyvek címét, amiket e 
tárgykörben feltétlenül el kellett olvasnom. Nem hiszem, hogy egy mai 
„Sciences politiques” szemináriumban kaphattam volna olyan széles látó-
körű... politikai kiképzést, mint Szabó Dezső könyvtárában. Ilyen magán-
órákon póz nélkül, meghökkentő kijelentések nélkül, csendesen beszélt 
velem. Közvetlen, természetes és egyszerű volt, mint ahogy egy apa be-
szél fiával.” 

Szabó Dezső ajánlólevelével kopogtat be ahhoz a későbbi tanárához, 
aki az ifjú és férfi Padányi-Gulyás szellemi fejlődésére, közéleti etikájára, 
magyarságszemléletére elhatározó hatással lesz. Előbb tanítványi, majd 
munkatársi és baráti kapcsolatba kerül a világszerte becsült földrajztudós-
sal, gróf Teleki Pállal, a történelmi Magyarország utolsó nagy 
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reprezentásával, a neves politikussal és gondolkodóval. Emlékezéseinek 
művelődéstörténeti, helyesebben tudománytörténeti becsét talán elsősor-
ban a Teleki egyéniségéről, érdeklődéséről, munkamódszeréről, vívódása-
iról – s a gyakorlati politika harcaiban szerzett erkölcsi sebeiről és sérülé-
seiről –, készült feljegyzései és megfigyelései adják. 

A könyv Telekiről rajzolt arcképén ott a megfigyelés, a friss élmény 
eredetisége, spontaneitása, éles megvilágítása. „Teleki kétszer is volt mi-
niszterelnök, de valójában sohasem volt politikus, hanem tudós. Nem 
érdekelte a közéleti szerepléssel járó népszerűség, hanem mindig megma-
radt magyar sorskérdéseken tűnődő filozófusnak. Volt jellemében valami 
habozó, melankóliára hajlamos, az élet trivilitásától visszariadó, örökös 
lelkiismeretfurdalásoktól kínzott vonás, ami gondolkodó emberek tulaj-
donsága. Ám lehet tragikus örökség is, ami nem ritka a Teleki-csalában.” 

S ahogy a tanítvány emlékezései „nagy felvételben” mutatják Teleki 
arcát, értjük meg megdöbbentő arányaiban a magyar politikus önmagával 
való meghasonlását, tragédiája elkerülhetetlen voltát, amely jóval előbb 
bekövetkezett önkéntes halála órájánál. Mert Teleki ugyan a határok bé-
kés revíziójáért szállt síkra, de neki és politikai híveinek megingathatatlan 
felfogása volt, hogy a revízióért mindent szabad kockáztatni, csak a nem-
zeti függetlenséget nem. „Gondolatfűzése során – emlékezik egy eszme-
cseréjükre a tanítvány – legjobban amiatt aggódott, hogy egy esetleges 
területrendezés nem a magyar és a történelmileg vele együtt élő nemzetek 
geopolitikai érdeke szerint, hanem ettől idegen nagyhatalom... kegyéből 
történjék ... Irtózott attól a gondolattól, hogy az öncélú magyar politika 
idegen érdek uszályába kerüljön csupán azért, mert egy magyarlakta terü-
letsávval megnagyobbodik a csonka ország. Félreérthetetlenül a hatalom-
ban duzzadó Német Birodalomra gondolt ezúttal. Egyébként az is meg-
győződése volt, hogy egy világháborús konfliktusból Németország vesz-
tesként fog kikerülni.” 

Politikájának és elveinek drámai összeütközése ezzel adva volt: az ő 
miniszterelnöksége hozta vissza, nem megegyezés, nem az érdekelt fe-
lekkel kialakult alku, hanem egyoldalú nagyhatalmi döntés Danaé ajándé-
kaként a magyarlakta területeket. Erdély esetében olyan szerencsétlenül, 
hogy abban kikerülhetetlenül adva volt az eddiginél jóval tragikusabb 
román–magyar érdekellentét gyújtóanyaga, ami szinte mindmáig akadá-
lyozza a román–magyar belső béke kialakulását. Amit az átlagmagyar a 
sors ajándékának érzett, Teleki szemében függetlenségünk csapdájának 
minősült. Ezért futott az ünnepléstől, ezért töltötte el az önvád és szomo-
rúság a nemzeti mámor napjaiban. 
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Külpolitikában elvei ellen cselekedett, belpolitikája súlyos csalódást 
okozott híveinek. „Türelmetlen volt az ellenzéki pártokkal szemben, aka-
dékoskodásnak vett minden ellenvéleményt. Modorában a tudós fölénye 
vegyült az arisztokrata néha bántó lekicsinylésével azokkal szemben, akik 
megítélése szerint ostobasággal vagy jelentéktelenséggel untatták” – álla-
pítja meg érezhető fájdalommal Padányi-Gulyás. Teleki belpolitikája leg-
tragikusabb lépésének a német fajteórián alapuló úgynevezett második 
zsidótörvény – e jogérzékünket arculcsapó, emberségünket megalázó, 
polgártársainkat súlyosan veszélyeztető „jogalkotás” hatályba helyezését 
tekinti híveinek serege azóta is. „örökké kérdőjel marad – számomra is – 
a tudós humanista, a főcserkész, a mélyen hívő katolikus Teleki belpoliti-
kai magatartásának oka. Voltak, akik mindezt a teoretikus politikai járat-
lanságának tudták be. De feltehető az is, hogy Teleki egy magasabb cél 
érdekében kettős szerepet játszott... Lehet, hogy ezért vállalta a Hitlernek 
tetsző, erősen jobboldali politikát, hogy ezúttal megakadályozza – addig-
ameddig – a belügyeinkbe való nyílt beavatkozást, amire példát mutatott 
már Hollandia, Norvégia, vagy Dánia sorsa. De ki láthatott be a magába 
zárt, aggodalmaktól kínzott lélek redőibe” – mondja barátjáról és mesteré-
ről a munkatárs és tanítvány. 

Nemcsak egy elsüllyedt magyar korszak szereplőivel ismerkedünk 
Padányi könyvében. Kinn járunk vele együtt a második világháborúban 
elpusztult Európa világában is, amely ugyanúgy elmerült, mint a mienk 
1918-ban. A szerző magyar diákdiplomata minőségében járta be Európát 
és ismerkedett a közben elsüllyedt földrész politikai, olykor szellemi ve-
zető egyéniségeivel. Mint valamely régi filmhíradókból összefűzött, Kul-
túrtörténeti képsorozatban, vonulnak fel a vén Európa „bizánci” – azaz 
pusztulását sejtető – korszakának főszereplői. A budapesti diák emberkö-
zelből, olykor négyszemközt látta őket. 

Elfelejtett, nekem még ismerős arcok emelkednek ki a homályból. A 
húszas évek csillagai. A „horgas orrú, sovány, szemüveges idősebb kato-
likus pap”, aki a bécsi Westbahnhofon magyar diákok hívására beszáll a 
bázeli gyors másodosztályú fülkéjébe, hogy „egyszerűségével, bölcsessé-
gével, humorával” Zürichig szórakoztassa útitársait, Seipel osztrák kan-
cellár. Briand-dal egy Párizsban tartott nemzetközi diákkongresszus al-
kalmából találkozunk. Személyesen kíván eszmét cserélni a magyar dele-
gátussal, aki Európa „készülő öngyilkosságáról” beszélt. Igen, ez ő, 
Aristide Briand, amilyennek az egykorú híradókból ismertük, „hanyagul 
gombolt mellényével, nem kifogástalanul vasalt zakójában, ahol az oldal-
zseb füle félig be van gyűrve, valószínűleg egy lepedő nagyságú zsebken-
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dő miatt”. Alacsony, köpcös ember. Emberi nagyság, Európa jövőjébe 
vetett hitével jó vigaszunk azokban az években. A jóvágású, elegáns török 
úr Prinkipo szigetén Izmed pasa, aki később Inonü néven lesz a török köz-
társaság elnöke. 

Audencián vagyunk hivatalosak Rómában a Palazzo Venezia díszter-
mében, operai dísz és ragyogás közepette. S mint a „Folies Bergéres záró 
nagyjelenetében” viharzik be a Capitoliumra néző terem szárnyas nagy 
ajtaján Mussolini. Szétterpesztett lábbal megáll, felvágja állát a magasba; 
úgy áll mozdulatlanul s várja a tapsot, amit az olasz diákok kezdenek 
meg. A magyar diák európai társaival egyetemben azzal a furcsa vakság-
gal és süketségével távozik a teremből, amit akkor érez az ember, „ha 
éjszakai tűzijáték alkalmából az utolsó petárda is szétpukkant s hirtelen 
sötétség váltja fel az elhunyó csillagszórókat.” Az elegáns fellépésű, 
Grand Seigneur-ös modorú, finoman lenyűgöző úriember, aki a diákot a 
Palazzo Chigi-beli dolgozószobájába hívja meg kihallgatásra, Grandi 
olasz külügyminiszter. Másfél évtized múlva ő buktatja majd meg Musso-
linit és rendszerét. 

Az oxfordi New College-ben vitaesten veszünk részt. Az a kitűnő fel-
lépésű, angolul már gördülékenyen vitázó fiatalember, akit majd egy este 
jutalmul az elegáns Galsworthy-val szemben hívnak a bankett-asztalhoz, 
gazdasági egyetemet végez odahaza. Az átszellemült, láthatóan elemében 
lévő közgazdászt Cs. Szabó Lászlónak hívják. 

Elsüllyedt világ – inkább elsüllyedt világok könyvét forgatod. Ott van 
köztük a szerző szűkebb hazája, Kárpátalja. Innen indul és három évtized 
múltán ide tér vissza a történet. A burokban született Padányi azóta veze-
tő állást tölt be a magyar idegenforgalomban. Teleki, érdemére tekintettel, 
Kárpátalja idegenforgalmi főmegbízottjává nevezi ki. 

Padányi éles bírálattal illeti a magyarok második kárpáti bevonulását, a 
ruszinoknak megígért akadémia elsikkasztását, a kontraszelekciós eljárás-
sal megszűnt magyar tisztviselői kar tehetetlenségét, indolenciáját, pöf-
feszkedését, hetvenkedését. A ruszin parasztok most mélabúsan emlékez-
nek arra, hogy a cseh világban leültették őket a hivatalokban, hogy pana-
szaikat nyugodtan elmondhassák. „A csonkaországi tisztviselők magán-
életükben sem tudtak összemelegedni a helybeli polgársággal.” Divatja-
múlt korszellem hajtotta őket, hogy tüntetőleg csak egymás társaságát 
keressék” – jegyzi meg panaszlóan Padányi. 

Ám esztendő múltán eljön a nagy próbák ideje: a sebesült lengyel ka-
tonákat és polgárokat Galíciából, a halál elől menekülő zsidók követik, 
akiket nem fogad sem nyílt, sem bizalmas hatósági támogatás, csupán a 



 

1094 

kárpátaljai zsidó családok irgalmas fedezéke. A közigazgatást jelentős 
probléma elé állítja az illegális népszaporulat. De az első magyar kárpát-
aljai kormányzó, Perényi Zsigmond „régivágású, nagyvonalú, jószívű 
ember: a holt akták közé soroltatja az erről beérkező csendőri jelentése-
ket” vagy tapintatos bölcsességgel papírkosarába süllyeszti őket. A kezde-
ti békés, nyugodt, szabadelvű kormányzati légkört csakhamar Kozma 
Miklós váltja fel, aki oktalan és pazarló kormányzati stílust, a magyar úri 
fényűzés légkörét hozza el a szegénység ruszin és zsidó országába. A 
jobb sorsra érdemes őslakosságra rázúdúl az új adminisztráció megduz-
zadt hivatalnoki serege és az orthodox, vallásos zsidóságra a zsidó-
törvények embertelensége. Padányi a kegyetlenkedések, kisajátítások, 
zsarolások, túlkapások helyszínen felvett panaszaival megy fel 1941 már-
ciusában Teleki Pálhoz, „őszintén elmondtam neki értesüléseimet és be-
nyomásaimat. Kozma Miklós fényűzését e szegény és zaklatott életű 
nemzetiségi vidéken, az Imrédy-párti vagy sokszor már nyilas érzelmű új 
tisztviselők fennhéjázó magyarkodását, az autonómiájukra hiába váró 
ruszinok és a helyi értelmiség panaszait. Ismertettem a kárpátaljai zsidó-
ság nehéz helyzetét is, amelynek nyakába szakadt a Galíciából menekül-
tek minden anyagi gondja, ugyanekkor a zsidótörvények miatt saját eg-
zisztenciájuk is veszélyben forgott.” ...Teleki nem felel az előadónak, aki 
most látja, hogy a megszólított arca görcsösen megvonaglik, homlokán a 
ráncok még mélyebbek lesznek, valami csillapítót vesz be, majd asztalára 
könyökölve, két öklét halántékára szorítja. Három hét múlva a jugoszlá-
vokkal szemben elkövetett magyar szószegésért megvált életétől. 
Padányi-Gulyás mandátumát egy hónapon belül visszaadja. Búcsút mond 
a boldogtalan Kárpátaljának – ahol, így kell mondanunk – országvesztés-
ből fényes sikerű vizsgát tettünk. 

Az ősrengetegre három esztendő múltával rázúdul a német megszállás 
végzete: a tervszerűen megszervezett népirtás eltünteti a másfél évszázad 
óta ott honos zsidó őslakosságot, a németek elmenekültek és a Kárpátok 
hágóin átlép az orosz hadsereg. A magyar férfilakosság egy részét Kelet 
felé indított vagonok nyelik el, az országrészre pedig ráborul a műszaki 
zárral elkerített új óriásbirodalom fegyelmes csendje. 

Ez azonban egészen új történet, amiről Padányi-Gulyás emlékirata már 
nem beszél. Könyve az emléket és álmot őrzi, amit Kárpátaljából a sors 
nekünk meghagyott. A sors, amellyel olyan súlyosan visszaéltünk, amíg 
irányítása – ideig-óráig – a kezünkben volt. Ami maradt, egy épen látó 
szabadelvű, humánus magyar sírfelirata azokról, akik odafenn elpusztul-
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tak: a reménnyel együtt, amit ifjú szíveinkben a jövőre gondolva hordoz-
tunk. 

Emlékeztetőül itt van egy könyv, amelynek magyar szerzője hozzáér-
téssel, szeretettel, megbecsüléssel, részvéttel, együttérzéssel beszél a régi 
Kárpátalja őslakosairól: ruszinokról, zsidókról, magyarokról, akik II. Rá-
kóczi Ferenc egykori szűkebb hazájában, a Schönbornok gazdaságának 
árnyékában egymás között, a hatalom beavatkozása nélkül meg tudták 
találni a békés együttélés módozatait, amíg rájuk nem tört hatalom, erő-
szak, történelem. 

Jó tanulság ez. Köszönet a genfi írónak, hogy kibányászta és felmutat-
ta! 
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ALBERT PÁL 
Egy (mifelénk) korszakos regényről269 
Mészöly Miklós: Film; Kortárs, 1975 
 
A lényeg. Egyelőre csak folyóiratban, a Kortárs 1975-ös évfolyamában 
jelent meg több folytatásban Mészöly Miklós új – s a magyar elbeszélő 
prózában alapvető újdonságokat hozó – regénye, a Film. Erre hívnók föl 
már most az olvasók figyelmét; s a magunk parafrázisával csak elnehezít-
hető magyarázatként tüstént ide másolnánk az író vallomását-értelmezését 
a mű keletkezéséről, módszeréről, lényegéről, mely egy régebbi részköz-
lést (Filmkultúra, 1973/3.) vezetett be: „Tavaly augusztusban egy öreg 
házaspárt láttam hazafelé csoszogni a Csaba utcában. Annyira megraga-
dott a kép, hogy mikor írni próbáltam róluk, akaratlanul is egy szűrő ikta-
tódott közbe – a kamera. Persze, kamera (és rendezés) valamilyen formá-
ban mindig is van, és mindig ott van; csak a különböző személyragos elő-
adásmódokkal igyekszünk eltussolni a durva jelenlétet. Az adott esetben 
azonban éppen ez nem elégített ki. A nyíltan vagy kevésbé nyíltan jelent-
kező közvetlen személyességem korlátozott, és nem a kedvem szerint 
szabadított fel. S minthogy elsősorban a kép ragadott meg, hitelesebb csa-
lásnak éreztem, ha engedem, hogy a kamera és a rendezés reális fikcióvá 
legyen. S ezzel a forma is kitalálta magát. Mint módszer, természetesen 
sok mindenről kénytelen lemondani, hogy a maga többletéhez megpróbál-
jon közelebb férkőzni. A regény inkább kép-olvasót, néző-olvasót feltéte-
lez, akinek a kiegészítéseire igyekszik támaszkodni – miután előbb 'meg-
dolgozta'. Ál-tárgyilagosságot és ál-személyességet próbál nyújtani (am-
ennyire lehet: következetesen), hogy az olvasó közvetlenebbül érezhesse: 
csakugyan ő az, aki mindkettőt igazira fordítja le. A közvetett módszer 
arra számít, hogy nemcsak a tárgyilagosságnak és személyességnek, ha-
nem a tér- és idő-mozgásoknak, a fikciónak és nem-fikciónak más minő-
ségét és keveredését tudja biztosítani. S esetleg olyan szándéktalan frivol-
ságot, amit különben a kép, a képiség már eleve is képvisel, mert kényte-
len nélkülözni az elemzést – de amire talán mégis szükség van, hogy a 
komolyságot a szokottnál komolyabban vegyük. (Amit viszont csak fenn-
tartással szabadna komolyan venni: az írónak efféle feladatszerű, utólagos 
széljegyzetét. A regény egyszerűen íródott.)” 

                                                           
269 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 6. számában. 
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Forgatás és fiktív forgatás. A filmforgatás fikcióját, a „fiktív forgatás” 
írói-olvasói egyezményét tiszteletben tartva afféle irodalmi forgató-
könyvnek, esetleg jelen idejű forgatási naplónak, vagy a muszteren nézett 
celluloidszalagot egyidejűen kommentáló és technicista észrevételeket is 
közlő film-regénynek tekinthetjük tehát Mészöly Miklós új írását; avagy 
szintén az egyezményen bévül maradva: színes betéteket is tartalmazó 
fekete-fehér „filmnek”, s mivel a törzsanyagban csak egyetlen mondat 
hangzik el: „némafilmnek”. 1972 augusztusában, este hatkor, szürkület-
kor kiosztjuk a „szerepeket” és a „kellékeket”, s elkezdünk forgatni. (Ki 
mi: a stáb? a rendezői fejedelmi többes? író és olvasó cinkos többese? a 
kíváncsi és kísérletező-manipuláló „isteni” fölény és szadizmus többese? 
az erkölcsi ítélőszék többese?) Kameránkkal a Csaba utcán kapaszkodunk 
föl a Moszkva-tértől a Városmajor utcáig, majd a Virág-lépcsőig, két öre-
get kísérünk lépésről lépésre. Stílusunkat a cinéma vérité modorához iga-
zítanék, noha némely utasítás („hátulnézet”, „panoráma”, „pásztázás”, 
„tágított totál”, „körbesvenkelés”, „a pórusokat is elkülönítő nagyítás”, az 
anyagot szinte rögeszmés megszállottsággal szemcséire bontó „mikro-
közel”) művészibb alakító-igényt, személyesebb érdekeltséget föltételez, 
egy-két más beállítás pedig, a magától működtetett kamerával, a „gép 
önműködő tárgyilagosságával” Andy Warhol hiperobjektivitását igyek-
szik inkább megközelíteni. (Róla különben A tettenérés dialektikája cím-
mel cikket is írt Mészöly; Filmkultúra, 1969/2.). A fiktív film képei mellé 
azonban más (egy teljes technikai forgatókönyvbe bedolgozható, esetleg 
szalagra szintén fölvehető, arra átvihető) képek is kerülnek: fényképek, 
ábrázolások, egy várostörténeti rézkarc épp úgy, mint az írás képzeletének 
képei a múltból-jelenből, meg dokumentum-stílusban tartott valós vagy 
ál-dokumentumok, írásos idézetek, melyeknek képi „performálására” már 
nincs utasítás, s melyeket a „fikcióban” legfeljebb afféle off-szövegként 
tudunk elképzelni. 

Történések. Mészöly regénye rövid, aligha lehet több százötven gépelt 
lapnál, zsebformátumban 12-13 ívnél, „filmként”, a folyamatos forgatás 
egyezményével, két óránál; „története” mégis nehezen összegezhető: az 
„elmesélésnek” egyaránt ellenáll a végső társítások kétes logikája meg a 
történés határainak bizonytalansága. Mert a Filmben minden mindennel 
valahogyan összefügg (noha az enigma éppen az összefüggés módozata 
és jellege), csakhogy az analógiák számának révülete a végtelen, értelme-
zésként pedig egyre tágíthatok a körök, szaporíthatok a rétegek. Szétvá-
lasztásuk és jelzésük így csak durva egyszerűsítés: két történésre, illetve 
történelemre és tereprajzra. Az egyik történés az, amit „forgatunk": két 
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öreg, egy nyolcvankilenc éves aggastyán, meg talán tíz évvel fiatalabb 
felesége lassú esti baktatása a Csaba utcában, lakásukig, a hajdani, álla-
mosított házukban, egy romos szecessziós sarokvillában bérelt alagsori 
szobáig; meg az, mi ennek a vékonyka történésnek hétköznapian tragikus 
epilógusa (következménye?): az öregember halála pár nap múlva a János-
kórházban, s az öregasszonyé is, ki a rákövetkező éjszakán a „filmesek” 
(avagy immár a látogató író, vagy mi: „nyomozó” olvasók?) „vallatása” 
közben szenderül örök álomra. A másik, színesebb, véresebb, bűnügyibb 
történés, nagyjából ugyanezen a helyszínen, hatvan évvel korábbi: 1912. 
május 2-3-án paradicsomrakományával a fővárosba érkezett Silió Péter 
vajtai paraszt, a Múzeum körúton belekeveredett egy tüntetésbe, megse-
besült, naplemente felé, sebláztól kábultan, egy városmajori szőlőben 
húzódott meg (körülbelül ott, ahol „most” az öregek villája áll), a bokrok 
tövében, kétes együttlétben, megpillantott egy feltűrt szoknyájú gyerek-
lányt és egy korosabb(?) férfit, majd valamivel később a présházból kilé-
pő Sax Simon kötélverő mestert, kit a kéznél lévő akonaverő kalapáccsal 
agyonütött. Az első történetnek rejtélye az öregek pontos kiléte: neve, 
helyzete, múltja, gondolatvilága; a másodiké viszont nem Silió személye, 
hanem inkább tette motiválása meg fogalmakon-nyelven inneni észjárása, 
elvégre a bíróság is főképp ezért ítélte halálra; s közös talány persze az: a 
két történetnek mi köze van egymáshoz? A két „történés” mögött azután, 
azt át-meg-átszőve, utalásként, olykor talán magyarázatként ott van egy 
egész városnegyed földrajza, „terepismerete” és története: helytörténeti 
dolgozatokkal, metszetekkel meg a mai utcák és épületek (Közért, ven-
déglő, trafik, iskola, követségi villák stb.) vélnők: fotográfikus hitelű le-
írásával; s ott, sűrű célzásokban, másfél évszázad magyar történelme: 
Martinovics kivégzése, a 48-as szabadságharcosok temetése, a boldog 
békeévek ligeti párjai, a 19-es vármezei majális, a 30-as évek gazdasági 
válsága, az „irredenta idők”, a háború, a leventésdi, a nyilasok, az ellenál-
lás, az ostrom, zsidók kivégzése, az 50-es évek perei, az álcázott belügyes 
vallató-villa, az 56-ban menekülő ávéhás és a hemyótalpnyom a Moszkva 
téren ... 

A tettenérés kísérlete. A kettős, s a harmadik közös rejtélyt zaklatób-
ban is faggathatjuk, hiszen az író-rendező is előbb nyomozó, majd védő-
ügyvéd vagy még inkább ügyész szeretne lenni, „perújrafelvételt” köve-
telve Silió Péter ügyében: miért küldték halálba a vajtai parasztot? kit 
láthatott a gyereklánnyal a szőlőben? milyen testi-lelki-erkölcsi sérelem 
válthatta ki benne az önfeledt s talán rossz helyen bosszút álló tettet? S 
persze még súlyosabban: ki az öregember? ki volt, mi volt 1912-ben, s ha 
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játszott, milyen szerepet Silió történetében? ő lett volna a halálos ítéletet 
hozó korlátolt (és osztálykorlátokkal is rendelkező) törvényszéki bíró? 
vagy csak halványabb gyanúsítással: lovasrendőr, hamis tanú, úri kéjenc, 
bokortövi leselkedő? Van-é egyáltalában köze egymáshoz a két történés-
nek, található-é magyarázat 1972-ben a hatvan évvel azelőtti dolgokra? 

A Film tehát valójában váltogatott módszerekkel végzett nyomozás, 
kamerával vagy anélkül. Kezdetben inkább a meglesés, a „tettenérés” a 
nyomozói rögeszme; bizalmat keltőén ravaszkodva, a figyelmet a célról 
elterelve („ügyelünk rá, hogy semmi ne emlékeztessen az egykori szőlős-
kertekre, présházakra”, „nehezítjük az összehasonlítást"), majd türelmet-
lenebbül lesve a mozdulatokat, gázöngyújtóval belevilágítva az arcba az 
árulkodó vonásokat, helyszíni szemlére kiszállva, valóságos házkutatást 
tartva. De erőszakosabban is (hiszen a kamera lehetne „csőtorkolat” is, 
mely fenyeget és leszámol), faggató szóval, szembesítéssel, 
felelősségrevonással: „felvetjük az öregembernek”, hogy „ő is ráharap-
hasson a sajátjára”, segítjük „visszakapcsolni”, a „magasan lógó képet 
lejjebb, a villanykapcsolóra akasztjuk, hogy jobban az öregember arca elé 
kerüljön”, igyekszünk őt zavarba hozni, „emlékfoszlányait” gyanús rend-
be összeterelni. Vallomást mégsem tudunk kicsikarni: mindketten némák 
maradnak. Alig jutunk többre ilyesféle kétes föltevésnél: „ez a mostani 
mozdulat megtévesztően olyan, mintha csakugyan egy régi, esetleg éppen 
egy hatvan év előtti jelenethez kapcsolódna”; vagy szerzői ráfogásnál, 
önmagunk kiosztotta jelzőnél, hogy például az öregek szófián viszonyá-
ban van „valami számonkérhetetlen, csendes fasizmus”. Nem elegendő 
érv még az egyéb kétely sem: hogy például az a kislány, kit 1945 január-
jában az utcai harcok elől lakásukba mentettek, miért szökött meg később 
tőlük? A szüntelen gyanakvás légkörét, a logika és a regényesítő igény 
szüntelen kihívásával, a bizonyíthatatlan bűnjelként ható megfelelések, 
párhuzamok, a két történetet átszövő, sejtető motívum-analógiák mégis 
mindvégig ébren tartják. 

Válasz, biztos válasz azonban nincs, mert még a maguk lelkiismereti 
törvényszéke előtt sem elegendő a történelmi (és esetleg) emberi rokon-
szenv vagy ellenszenv, sem pedig az osztályt, a „népit” pártoló s a föltéte-
lezetten „reakciós” polgári-kispolgári viselkedést elmarasztaló vélekedés; 
s még csak az az erkölcsinek álcázott homályosabb bűntudat sem, hogy 
mindig a túlélők a bűnösök; vagy ha mégis, akkor mindahányan azok 
(vagyunk) a kollektív bűnökben, kollektív cinkosságban, közös gyáva-
ságba pólyázott tudatlanságban. S alkalmasint nem bűnös-é, nem ember-
telenebb-e akár a nyomozó, az ítélkező: „manipuláló” szadizmusával a 
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„rendező”, ki kellékeket-bűnjeleket oszt ki, feltevéseit-ajánlatait rákény-
szeríti szereplőire, Sztanyiszlavszkij módszerével idomítja őket („az 
öregasszony nyugtalanul hallgat; mintha nem tudná eldönteni, hogy van-e 
joguk a tiltakozáshoz, s hogy egyáltalán mennyire vannak kiszolgáltatva a 
rendezés elképzelésének, és mennyire a saját szabadságuknak”), és törté-
netének-tézisének célzatossága szerint dönt a figura hírnevéről, sorsáról, 
életéről? S fordítva megint az eszmélkedés menetén: „manipuláló sza-
dizmusunk” ügyében folyamodhatunk azért mentesítésért mi is, hiszen mi 
is, mindnyájan szintén csak részei vagyunk egy (társadalmi, történelmi, 
metafizikai értelemben vett) hierarchikus gépezetnek, minket is „figyel-
nek”, teleológikus célok érdekében „manipulálnak”, s ezt a láncolatot-
folyamatot legfeljebb csak a bizonytalan hatású caritas törheti meg: „Ta-
nácstalanságunkat úgy érzékeltetjük, hogy párhuzamosan egymást is fi-
gyelni kezdjük. Vagyis, a kiszolgáltatottságnak arra a körforgására próbá-
lunk utalni, hogy bennünket is ugyanúgy figyelhetnek, rögzíthetnek, irá-
nyíthatnak, ahogy mi őket. S ez legalább bizonytalanná teszi, hogy amiről 
szó van, milyen mértékben minősülhet játéknak; és kérdésessé, hogy a 
minimális 'rendezés', amit engedélyezünk magunknak, egyáltalán rende-
zés-e, vagy inkább valamilyen végrehajtás. Vagy olyasmi egyszerűen, 
ami sem ez, sem az. Amivel a történelem kérdését is érintjük, és minden 
történés ontológiai humorát és iróniáját; másrészt azt a botrányt, hogy 
legönzetlenebb közbelépésünk sem lehet több a caritas jobbhíján-
hatásosságánál, végül is.” 

Igazság, teleológia, jelentés. Mi a történés igazsága, mi a logika igaz-
sága? Mészöly regénye nem ad választ, a kérdést csak kiélezettebben teszi 
fel anyagával és közbeszúrt kommentárjaival, fogalmi szintre emelt kéte-
lyeivel. Megoldás nincsen, marad a teljes bizonytalanság, már-már isme-
retelméletinek nevezhető szkepticizmus, hiszen tanulságként még a kódé-
ban is ezt olvashatjuk, amikor egy mindaddig valósként kezelt topográfiai 
utalásról is kiderül kétséges volta: „Lehet, hogy egész topográfiánk ha-
mis? Mi igaz mégis belőle? Nem lepődhetünk meg, ha egy pillanatra aló-
lunk is kirántódik minden biztos talaj, és úgy érezzük, hogy hiábavaló 
pontoskodásunk, csak újabb lukakat ütünk egy falon, anélkül, hogy maga 
a fal fogyni tudna. Mindenesetre helyes lesz, ha itt figyelmeztetünk rá: az 
ég most kezd annyira elszürkülni, hogy már elképzelhető a csillagokkal 
perforált sötétség, ami követni fogja.” Minden, amit addig olvastunk, csak 
megközelítés, közvetlen értelmezéssel nem is próbálkozó leírás, bizo-
nyosságban meg nem nyugvó ingajáték az „adatok” és a „feltevések” kö-
zött. Másként mondva persze a „lényeges” és a „mellékes”, a „szükség-
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szerű” és a „véletlen” között is, mert megnyugtatóan soha nem dönthető 
el, minek van jelentése, jelentősége; avagy esetleg minden egyformán 
fontos: a „történés” és a „nem-történés”, a képbe, a történésbe beleillesz-
kedő „egyenrangú egyéb tárgyak” vagy netán a „semmi következetessé-
ge”. Ha művünk világát „egy csupasz fal és egy gép önműködő tárgyila-
gossága” között választjuk ki, beszélhetünk-e akkor a töredékek hierar-
chiájában elrendezhető „mellékmotívumról” (melynek „csak mi adunk 
jelentőséget azzal, hogy megfosztjuk környezetétől"), s lebecsülhetjük-é a 
„cinéma direct-szerű véletlent”, mely „önként adódik”, a történésbe „be-
leszerkeszti magát”, az „iróniának olyan diktatúrájára utalva, hogy igenis 
minden ott van és volt a helyén, ahol van”? S ha nem tudjuk hierarchiába 
állítani a jelentéssel bírót és a kevésbé fontosat, a szükségszerűt és a vé-
letlent, mit kezdjünk akkor az időtartam választó-szűrő kényszerével és az 
időrenddel? Ha mindenre figyelünk, töpreng az író-rendező, tágítanunk 
kellene az időt, meghaladva a filmszalag méterhosszát, „amit nem léphe-
tünk túl, ha időn belül akarunk maradni; még akkor is, ha kiderül, hogy 
időben már eddig is többszörösét vettük fel annak, ami az eltelt időbe 
egyáltalán belefér; tehát már így is 'időn kívül' vagyunk”. S „időn kívül” 
úgy is, mint Silió Péter, ki „az időrendet azért véti el folyton”, mert a lo-
gikusan nehezen igazolható történés helyett másra figyel; érzelmi csomó-
pontok és kinagyított tárgyi elemek körül kering rögeszmésen mintegy 
„archétipális” gondolkodásmódja, mely egyben, hagyományosan a költő-
ké is (meg némely íróé) s talán az istené: „vajon nem Silió az, nem ő az 
egyetlen, aki valamennyiünket meghalad (sőt még a délelőtti tüntetést is), 
amikor semmibe vesz időrendet, közvetlen okokat, szabadságot, akasztó-
fát, s nem tesz látványos különbséget egy tétova elmosolyodás és egy 
pontosan irányzott kalapácsütés között? Ha így élezzük ki a kérdést, Silió 
szinte olyan ártatlan és elfogulatlan, akár egy isten; akire az övéhez ha-
sonló büntetést lehetne kiszabni (vagy még keményebbet), ha pusztán a 
tényeket nézzük, és számításba vesszük, hogy paragrafus szerint mi jár az 
ilyen tényékért”. Folytatva tovább: ha a tényeknek nincs hierarchiája s 
elhanyagolható az időrend, kétes lesz akkor a történés ideológiája is (a 
szöveg nyugtalan megjegyzéseivel: „mintha megfeledkeztünk volna va-
lamilyen célkitűzésről”; „ezt a lehetőséget úgy hagyjuk nyitva, mint egy 
lehetséges befejezést, persze, hogy minek a befejezését és milyen érte-
lemben, milyen célzattal és milyen megfontolt céltalansággal – kérdések, 
melyeket nem vetünk fel, csak a talajt puhítjuk hozzá, s a kétséget igyek-
szünk szilárdítani”), s kétes persze maga a jelentés. Látszatra talán el-
lentmondás az író-rendező érvelésében, de akárcsak az „archetípusos” 
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(azaz a – hisztorikus, történet-nélküli) gondolkodás, az értelem-adás is 
esetleg egyedül „istené”, kíméletlen leszűkítéssel a végleges jelentés az ő 
„kegyelme": „mintha már most, a sétának befejezése előtt is valamilyen 
végleges kegyelemre várakoznánk; ami ha bekövetkezne (vagy valami 
hasonló), csakugyan nevetségessé tenné vállalkozásunk értelmét, s a fá-
radságot, hogy a Moszkva tértől a Virág-lépcső magasságáig eljussunk, 
sutba dobva az esetleg közben adódó, alkalmi boldogság esélyeit. Egy 
mosoly vázlatát például; vagy azt az átmeneti örömöt, hogy vissza a saro-
kig lejteni fog az út. De erről nem mondhatunk le. Inkább vállaljuk a csa-
ládias kitaszítottságot a fal mellett, együtt bámulva át a túlsó oldalra. így 
még a kegyelem nehézségeiről is fogalmat alkothatunk, amennyiben még-
is működni akarna – hogy milyen kiszámíthatatlan lehetőségektől foszt 
meg, s milyen magát csonkító beavatkozás árán lehet csak neki is igaza”. 
Tűnődhetnénk az idézettel kapcsolatban meg az elmondottak nyomán, 
Mészölynek mily ambiciózusan lázadó kereszténységgel igénye (s főképp 
a más írókkal megosztott vágyat mily keresztényi szóhasználattal fogal-
mazza meg), hogy „isten” vetélytársa legyen: végső tárgyilagosságú né-
zőponttal, a teljességet kimerítő birtoklással, a lényeg megnevezésével és 
a jelentés malasztjával; s közben mily írói számítás (meg keresztényi bűn-
re-hajlás és bűntudat) dolgozik benne, hogy „istennel” mégse keljen ver-
senyre, csak a tudás almája után nyúlkáljon, ágak között nyomozó kíván-
csisággal; a kettős kísértés feszültségében, regzignáltan, gyakorlatiasab-
ban, de nemesen végül feladatának ennyit tudva: „tenni”, „folytatni”, 
kedvenc szavával: a „non-stop helyzetekben” a változást tetten érni. 
„Nem kívánunk semmit megoldani; végigmenni akarunk”, akkor is, ha – 
groteszk öniróniával – erre a tevékenységre a mozgásban lévő archiméde-
szi csavar példáját említi: „mint az onanisztikus működés klasszikus pél-
dáját, a haladás paródiáját”. 

Az egyetemes analógia felé. Ha nem a történéseknek logikája uralkodik 
a Filmben, rendkívüli megszerkesztettségének, bámulatos töménységének 
„rendezői elvét” másutt: az analógiák rendszerében kell keresnünk, mely 
több, általánosabb, mint a nyomozáshoz esetleg gyanús érveket szolgálta-
tó, világosan gyanúsítgató motívum-kapcsolás, rímes fölfelelés (pl. bujká-
ló kislány a szekrényben / öregasszony a szekrényben). Helyesebb, ha ezt 
az eljárást „öngerjesztésnek” tekintjük; olyan, a francia nouveau románra, 
Claude Simonra, Robbe-Grillet regényeire és filmjeire jellemző módszer-
nek, mely, mondjuk, egy képből (rajzból, festményből, metszetből stb.) 
hívja elő, párhuzamokkal és megfelelésekkel, variációkkal és megfordítá-
sokkal, az egész mű anyagát, egymásra legalább egy-egy közös elemmel 
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mindig utaló helyzeteit, szekvenciáit; s a Filmben ilyen „alap-képnek” 
vélhetjük azt a (marienbadi falra vagy Antonioni Blow upjába is illő) vá-
rostörténeti rézkarcot, vendéglő falán lógó biedermeier Landschaftot, 
mely nemcsak a két történés közös helyszínét ábrázolja, hanem néhány 
enigmatikusan fontos szerepet játszó motívumot is kínál a „dekoltált víz-
hordó lánnyal”, nyúllal meg a lombszövevényben rejtőzködő leselkedő 
„torzpofával”. Ám az „egyetemes analógiára” való törekvés nyilván nem 
éri be ezzel az egyszeri kibontással; a hasonló anyagi érzékenység és kép-
zelet tudatos szerkesztés vagy tudatos motiválás nélkül is előhívja a meg-
feleléseket; s mivel ezeknek számbavétele, csoportosítása, magyarázata 
hosszabb dolgozatot igényelne, mint maga a szöveg, a számtalan közül 
csak két találó példát említsünk, hogyan felel egymásnak az 1912-es véres 
tüntetés, a széttaposott paradicsom-szállítmány, Silió vérző sebe illetve a 
Csaba utcai vendéglő asztalán fölbillentett gulyáslé, az öregember kezén 
végigfolyó vörös szaft, s hogyan a városligeti-városmajori 
„antropologizált”, „szexualizált” platánfa („az óriási combokra emlékez-
tető bőrsima ágak, a szétágazások helyén feltarajosodó kéregburjánzás, 
ahol a szétnyíló oválisokban mindig felgyülemlik valamennyi víz, sötétre 
színezve a cakkos kéreggyűrűket, mintha szobrászi fanszőrzetet, clitorist 
akarnának utánozni”) illetve a Sax Simon telkén álló szilvafa, melynek 
kéregrepedését kidudorodó, túlsima, barnásán aranyló mézga borítja; s 
hogyan kap azután már-már értelmező jelentést az a jelképesen szadista 
mozdulat is, mellyel Sax odanyomja égő cigarettáját egy növendék fa 
mézgájához, s hogyan – kontinuitással és formai hasonlósággal – a város-
ligeti árnyképrajzolónak ülő úri kisasszony (az öregasszony hajdani má-
sa?) levegőbe „oválist” rajzoló „kimeredő hűvelykje”, majd ismét néhány 
sorral odébb, immár a „jelenben”, az ölében szatyrot tartó öregasszony 
„merev ujjai”, melyek a lötyögő ruhaanyagba nyomódnak, közel az „illet-
len helyhez”. 

Haláltánc. A Film generátoraként ugyanígy vehetnénk egy századfor-
dulós lapkivágatot, hol egy naivan háborgó levelező a városligeti sétáján 
szerzett s „Sade Márki fantazmagóriáival vetekedő” tapasztalatairól szá-
mol be, csermelyben fürdőző gyermeklányt, kiontott vérű ludat, vizelő 
férfit s még más borzalmakat és szemérmetlenségeket panaszolva; s az-
után csak ezt a negédes idétlenkedést kell az igazi mészölyi közegben, a 
biológiai létezés borzalmáról, a test megalázó kiszolgáltatottságáról, a 
nemiség rettenetéről valló (keresztényi, nagyon is keresztényi) érzékeny-
ség kép- és motívumhálózatában kibontanunk. Ebben az értelemben „ke-
gyetlenebb” és „szemérmetlenebb” könyvet (nem nyelvileg, hiszen a szö-
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vegben csak egyetlen „alantasabb” szó hangzik el, helyén, naivan, Silió 
szájából, hanem tragikusan, beckettien, szinte, M. M. másik kedvelt sza-
vával: „ontológikusan” szemérmetlenebbet) aligha írtak magyarul. 

Melyik szériát említsük tehát? A megkínzott, döglődő, eltaposott álla-
tokról szólót talán: a nyitány elgázolt feketerigójával, a Sax Simon kezé-
ben vergődő nyállal, a dobozban fuldokló aranyhörcsöggel (kinek hulláját 
egy fekete kombiné csipkére helyezi el a „látogató”)/ az utcán megbámult 
vemhes cerkóf-majommal (kinek befőzőgumit húztak nyelvére, hogy 
vinnyogni se tudjon) vagy a többször idézett pesti és budai állatheccekkel 
(melyeknek kíméletlen szertartása – a nékünk kedves és szintén kedves 
Michel Leiris címét kölcsönözve: De la littérature considérée comme une 
tauromachie – az írás, a rendezés, a „fiktív forgatás” korridájára, bikavia-
dalára is emlékeztethet)? Avagy a másikat, a testi romlás, az öregség szá-
nalomban is viszolyogtató látványáról: a dioptriás vaksiságról, váladékos 
szemsarokról, kipottyanó műfogsorról, roggyant térdekről, csoszogó já-
rásról, fáslizott lábszárakról, a fonnyadt bőr vörös hámlásairól, meg a 
megannyi betegségről, mit az egyik betét-dokumentum, kórházi lelet-
gyűjtemény sorol? Vagy a Mészöly írásaiban másutt is a testi kiszolgálta-
tottság (ritkábban: megbékülés, erotikus oldódás) szimbólummá emelt 
fiziológiai jeléről: a minden lehető alkalommal megemlített vizelésről és 
bevizelésről? A legmerészebb és a legdöbbenetesebb mégis az a széria, 
mely közvetlenül vagy közvetlenebb helyettesítésekkel a nemiség hétköz-
napian torz panoptikumáról és émelyes pokláról számol be. Öntözőkocsi 
által lelocsolt, többször bevizeléssel gyanúsított nemnélküli aggastyán az 
öreg, falra akasztott felesleges emblémája egy alsónadrágból varrt furcsa 
kacatos zacskó; s talán azért „csendes fasiszta”, fallikus őrangyal az öreg-
asszony, mert szakadt gallérozású bundabugyijában „szemérmetlenül” így 
pillantja meg a látogató: „Amit a félhomályban nehezebben tudunk ki-
venni, a szétvetett láb közé lelógó szalagszerűség, ami az öregasszony 
mozdulataira aprókat leng. Egy pillanatig még morbid penis-utánzatra is 
emlékeztet: erőszakkal hosszúra nyújtották, s úgy maradt, mint a fáradt 
gumicső”. S a nemek egymásra már nem is, vagy csak borzalomban talál-
nak itt. Egyik önfertőzést sugalló kép válaszol a másikra: combja közé 
szorított, kreppbe csavart fejesvonalzóval játszik a diáklány az iskolaab-
lakban, az öregasszony keze egyre az „illetlen hely” körül motoz, rózsa-
színű kagylót tart ölében, a „két sovány comb között, s a mutató és kö-
zépujj szálkaszerűen lóg bele a sziromhajlatú mélyedésbe”; s ha mégis – 
valósan vagy jelképesen – kapcsolat: a perverzió, szadizmus, undor je-
gyében az: mézgában elnyomott cigaretta, rizs-aprólékba szúrt kés, gye-
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reklány megrontása, avagy életet-szerelmet csúfoló tévedés: haldokló 
fönnakadó tekintete, mely a „szerelmi együttlét végső nyitottságára és 
megtorpanására” emlékeztethet, a megtévesztő érzékiség tétova rémülete, 
hogy csak öreges fuldokló rohamot oldó légzés-szabályozás az, sárga 
nyálhabbal, lilásvörös nyelvvel, mi hajdan érzelmes csók lehetett; s a pu-
ritán tisztaságból meg nem nevezett perverzióba vált át még a kezdetben 
értéket hordozó motívum is (pl. a csillogó, fényes, sima tárgyak, mézga, 
üveglap, izzadt lócomb szálasra nyalt szőre). 

Mi volt a Film kettős történetének rejtélye, nem tudjuk, ki-ki saját rög-
eszméjével gyaníthatja, erkölcsi és társadalmi fölfogása szerint esetleg 
még ítélkezhet is. A mészölyi haláltánc memento móriját, albigens pesz-
szimizmusát azonban egyértelműen halljuk minden sorából, szinte be-
cketti puritánsággal, szinte becketti erővel. S ha a társadalom igaztálán, a 
történelem gyötrő, a biológiai lét távlata a viszolyogtató romlás, az önma-
gát is megcsúfoló perverzió, a pusztulás, mi marad fölemelő „üzenetnek”? 
Marad a kevés, mit Mészöly hitegetés nélkül, böcsülettel tud mondani: az 
irgalom, a részvét, a caritas, a gyarló vádlottnak (az öregeknek) kijáró 
bűnbocsánat, meg az a hősies, mert hétköznapi feladatot teljesítő 
vitalizmus, mit az öregasszony egyetlen mondata fogalmaz meg bukdá-
csoló társának, „infínitivusszal, vagyis nemcsak felszólító hangsúllyal, 
hanem általánosítva is”: „Emelni a lábat!” Magára, íróságára vonatkoz-
tatva pedig nyilván ennyi, emígy: tenni, folytatni, végigmenni. 

Befejezés. Mit mondjunk még a Filmtől? Emlegessünk, ismételgetve, 
világirodalmi párhuzamokat, az Új Regényt, Robbe-Grillet-t, Beckettet, a 
történelmi irónia okán Doderert, a kietlen világ rajzára, tragikumérzésre 
Thomas Bemhardot? Filoszos hatáskutatásnak megalapozatlan, belső 
használatra, magyar kontextusban kissé bántó, kifelé bizonytalan hírverés; 
nagyságrendjét jelezzék hát csak a Film Mészölyének ezek a jelentős 
vagy tetszetős nevek. S mit még a már elmondottakat cifrázva? Méltassuk 
hát még egyszer a Film ritka töménységét, mert karcsú terjedelmével is, 
újabb és újabb fölfedezést tartogatva, napokra ígér olvasmányt; mesteri 
szerkesztettségéí, mely nemcsak számításra, de érett írói bölcsességre is 
vall: hogy „fikcióját” nem hajtja túl, ravaszul érti, hogyan kell oldani, 
lazítani is, a szövegnek éppen felétől kezdve, az időrend fokozottabb ke-
verésével, „visszafelé forgatásokkal”, az anyag dúsításával egyidejűleg 
elbeszélőbb, „íróibb” modort sugallni; s dicsérjük végül, kissé újdonság-
ként, a szikár és komoly, Bak-alkatú M. M. váratlan iróniáját, már-már 
humorát, mely „rendezői” utasításait és töprengéseit: ars poeticáját emígy 
relativizálva teszi hitelesebbé. S mondjuk-e még, ami számunkra a Film 
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után (meg néhány más töredéket olvasva, terheket gyanítva) nyilvánvaló: 
hogy Mészöly egyik legjobb, energiáival legjobban gazdálkodó és legjobb 
formában lévő, útján legkövetkezetesebben járó, mindig új állomáshoz 
érő írónk... 
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BOGYAY TAMÁS 
Kopernikuszi fordulat?270 

– Létezett-e nagymorva birodalom? – 
 
Nemcsak a csillagászatban lehetségesek „kopernikuszi fordulatok”, ame-
lyek felborítják a begyökerezett térbeli világképet. Megesik ez a történet-
tudományban is. Mert az emberiség históriája nemcsak időben játszódik 
le, hanem térben is. Az időrendet szoktuk ugyan a lényegesnek tekinteni, 
a tudósok szüntelen veszekszenek egymással évszámok miatt. Ezek a 
szellemi összecsapások azonban ritkán izgatják fel a laikus érdeklődők 
kedélyeit. A nagy események és folyamatok színteréről sokkal ritkábbak a 
viták, de többnyire annál nagyobb hullámokat vernek és kimenetelük 
megváltoztathatja a történeti tudatot. 

Ilyen, a magyar múlt képére is kiható történelmi „kopernikuszi fordu-
latról” volt szó azon az estébe nyúló vitadélutánon, amelyet Münchenben 
1975. december 16-án rendezett az egyetem kelet- és délkelet-európai 
történelmi meg turkológiái tanszéke és a Magyar Intézet az egyetemi et-
nológiai intézet szemináriumtermében. A téma az ún. nagymorva biroda-
lomra vonatkozó források új értelmezése volt, amelyről Boba Imre, a 
seattlei egyetemen a kelet-európai középkori történelem tanára írt egy 
nagy feltűnést keltett könyvet: Moravia's History Reconsidered. A 
Reinterpretation of Medieval Sources. (Martin Nijhoff, The Hague 1971.) 

Boba Imre maga is átjött az Egyesült Államokból és a vita bevezetése-
ként röviden összefoglalta könyve lényegét. Eszerint az egykorú vagy a 
korhoz egész közel álló forrásokból, figyelmesen és elfogulatlanul olvas-
va őket, az derül ki, hogy mindazoknak a földrajzi és népelnevezéseknek, 
amelyeket a késői utódok, főként a 19. századi romantika óta, a Dunába 
északról beömlő Morva folyóra, illetve a róla elnevezett mai Morvaor-
szágra és lakóira vonatkoztattak, semmi közük a különben is sokfelé elő-
forduló folyónévhez. Valójában egy város körzetéről és ennek lakóiról 
van szó, a város maga pedig kétségtelenül az egykor római Pannóniában 
feküdt és azonosítható Sirmiummal, a mai Mitrovicával, amelyet a korai 
középkorban úgy látszik egy ideig Morava néven ismertek. A magyar 
honfoglalás mondájából nekünk is jól ismert Szvatopluk Morvaországa 
tehát nem északon volt a hasonnevű folyónál és a mai Nyugat-
Szlovákiában, hanem délen, a Száva alsó folyásánál. Az itt fekvő 

                                                           
270 Megjelent a Új Látóhatár 1975. évfolyam 6. számában. 
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Sirmium az ókor végén fontos politikai és egyházi középpont volt. Ami-
kor a pápa a „szlávok azostolát”, Metódot 870-ben az egyházjog szabá-
lyainak megfelelően egy meghatározott főpásztori székre, mégpedig 
Szent Andronicus székére nevezte ki és szentelte fel, Sirmium érsekévé 
tette. A délszláv politikai formációt, amelyhez Sirmium-Mitrovica is tar-
tozott, akkoriban Sclavinia, Szlavónia néven ismerték, lakóit szlavónok-
nak, szlávoknak nevezték. A könyv végső tanulsága az, hogy Mojmir, 
Rasztiszlav, Szvatopluk fejedelemsége, Cirill és Metód működése valójá-
ban a délszlávok történetébe tartozik. Csak a középkor végén a humanis-
ták kezdték el őket kapcsolatba hozni a mai Morvaországgal, hogy végül, 
a 19. században, a cseh–morva és szlovák nemzeti történelem hősei illet-
ve szentjei sorába emelkedjenek. 

Boba Imre 1971 óta további eredményekre jutott. Ezeket angol nyelvű 
expozékban foglalta össze, amelyeket egy német kivonattal előre megkap-
tak a müncheni kollokviumra meghívottak. Bár a vita kerek három órán át 
tartott, minden pontra nem kerülhetett sor. Ami szóba jött, abból is csak a 
magyar vonatkozásúakra hívhatjuk fel itt a figyelmet. 

Nagyon fontos Bíborbanszületett Konstantin császár tanúsága, amely 
szerint Szvatopluk „Nagy Moráviája” a későbbi magyar terület déli részén 
feküdt és a név nem országot, hanem a fejedelem hatalmi központját je-
lentette. A „nagy” jelző értelme pedig az volt, hogy „régi”, „egykori”, 
mint pl. Juliánusz barát Magna Hungaria-ja, Nagy-Magyarországa eseté-
ben is. A „nagymorva birodalom”, amelyről egy könyvtárnyi művet ösz-
szeírtak, valójában tehát nem is létezett. 

Az ókori Sirmium koraközépkori szerepének bizonyítására Boba hi-
vatkozott a hely magyar uralom alatti jelentőségére is. Az ókori város 
helyén, a Száva északi partján Szávaszentdemeter híres orthodox kolosto-
rával a sirmiumi Szent Demeter vértanú emlékét őrizte. A Száva déli part-
ján, az ókeresztény temető helyén Szent Ireneus mártír sírja körül alakult 
ki Szenternye. Mindkét név a kereszténység továbbélésére vall. 

Itt kapcsolódik be Boba Imre érvelésébe a kalocsai érsekség kérdése. 
Szerinte Bácson, ahol a kalocsai érsekség második székeskáptalanja volt, 
már a honfoglalás előtt működhetett egy Sirmium alá tartozó püspökség. 
Sirmium örökét Bácson keresztül Kalocsa vette át, ezért került Szlavónia 
Szent László alapította zágrábi püspöksége nem Esztergom, hanem Kalo-
csa fennhatósága alá. Boba feltételezi azonban azt is, hogy Kalocsa erede-
tileg az Árpádoktól független Gyulák országának az érseksége volt. E 
sorok írója kénytelen volt ennek ellentmondani. Magyarországnak ugyan-
is a Gyulák bukása után még legalább tíz évig csak egyetlen érseke volt. 
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A kalocsai érsekre 1050-ből van az első biztos adat, a város maga külön-
ben is az Árpádok területén feküdt. Viszont elismerte azt, hogy a 
Sirmiummal való egyházjogi kapcsolat Bácson át nagyon valószínű. 

Egészen új Bobának az a tétele, hogy Brezalausburg, ahol a magyarok 
907-ben megsemmisítették a Luitpold bajor őrgróf vezette sereget, nem 
Pozsony, mint ahogy a humanista Aventinus nyomán ma is vallják, ha-
nem Mosaburg volt, a mai Zalavár. A karoling Alsó-Pannóniának ez volt 
ugyanis a főhelye, amelyet Amulf keleti frank király 898-ban átadott 
Braszlavnak, a Dráva-Száva köze hercegének. Így lett Mosaburg Braszlav 
vára, Brezalausburg. E sorok írója ebből azt a tanulságot vonta le, hogy a 
bajor hadjárat, amelyben úgy látszik csak a Dunától délre fekvő püspök-
ségek vettek részt, Pannóniát, a salzburgi érsekség egykori missziós terü-
letét akarta visszafoglalni. 

Idő híján csak röviden esett szó Szvatopluk és „morvái” szerepléséről a 
Dunától északra. Amulf király 889-ben Csehországot hűbérként Szvatop-
luknak adta, aki fegyveres erejével nemcsak Prágát, hanem a mai Szlová-
kia nyugati részét is megszállta. A déli invázióról ma is tanúskodnak 
helynevek és szlovák nyelvjárási sajátságok. Ebből a déli morva katonai 
arisztokráciából származott Boba szerint a Szlavnik dinasztia, a magyaro-
kat is térítő Szent Adalbert prágai püspök családja. A Szlavnikok veteked-
tek hatalomban a prágai Przemyslidákkal, míg 955-ben II. Boleszló her-
ceg a libicei vérfürdőben ki nem irtotta a család legnagyobb részét. 

A hosszú és izgalmas vitában, amelyet Edgár Hösch, a kelet- és délke-
let-európai történelem tanára vezetett, Georg Stadtmüller professzor, a 
Magyar Intézet igazgatója, Kari Bosl, a bajor történelem professzora és a 
cseh–morva történelemre specializált Collegium Carolinum elnöke, vala-
mint Vajda László etnológus egyetemi tanár vett részt a legbuzgóbban. 
Stadtmüller vállalta az opponens, mondhatnánk „az ördög ügyvédje”, 
hivatalból ellenzéki szerepét. Végül csak egyetlen ellenvetését tartotta 
fenn: régészeti bizonyítékok is kellenének, hogy az ókori Sirmium a 9. 
században, Metód korában is eleven egyházi és politikai középpont volt, 
nem pedig csak puszta rommező. Kari Bosl, aki maga is sokat foglalko-
zott a morva történelem kérdéseivel és Cirill meg Metód működésével, 
teljes mértékben elfogadta, sőt még ki is egészítette a Boba Imre felvázol-
ta új történeti-földrajzi képet. 

A mai cseh–morva és főként a szlovák történeti tudatnak Boba Imre 
eredményei körülbelül azt jelentik, mint a múlt században a magyar ér-
telmiségnek a magyar nyelv finn-ugor jellegének bebizonyítása és a ma-
gyar–hun azonosságba vetett hit megdőlte. Úgynevezett művelt nagy- 
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közönségünk máig se tudta kiheverni ezt a szellemi megrázkódtatást. 
Nem csoda hát, hogy ma is sokan, köztük kitűnő magyar szakember is, a 
Boba rekonstruálta történelmet mint elképzelhetetlent ösztönös megdöb-
benéssel elutasítják, anélkül, hogy belemennének részletes cáfolatába. 

A másik oldalon viszont elkezdődött Boba Imre eredményeinek gya-
korlati alkalmazása. A Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, a ba-
jor történészek folyóirata, nemrég közölte egy fiatal amerikai kutató, 
Charles Bowlus tanulmányát a 9. századi keleti frank határvidék történe-
tének egy sokat vitatott részletkérdéséről. Bowlus Boba könyvéből kiin-
dulva vette vizsgálat alá a már rég ismert forrásadatokat és arra az ered-
ményre jutott, hogy az új szemléletben eltűntek az ellentmondások, értel-
mes egésszé illeszkedtek össze szétszórt, töredékes adatok. 

A vita ezzel, persze, még nem dőlt el, alighanem csak most kezdődik 
igazán. Ki tudja, meddig fog tartani? Kopernikusz tanáért Galileinek ki-
lencven évvel később kellett még ártatlanul bűnhődnie. Ma rohanóbb az 
élet, gyorsabban változik a gondolatvilág, de a szívekben gyökerező nem-
zeti mítoszok mindig szívósabbak voltak a csillagászati teóriáknál. 
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HANÁK TIBOR 
A népi mozgalom kézikönyve271 

Gyula Borbándi: Der ungarische Populismus (Studia Hungarica 7). 
Ungarisches lnstitut, v. Hasé und Koehler Verlag, Mainz, Aurora Bücher, 
München 1976, 358 lap 
 
Sok vita folyt a múltban a magyar népi írók európaiságáról, a nyugati 
irodalomhoz való viszonyukról, problémalátásuk és horizontjuk európai 
mérhetőségéről. Borbándi Gyula könyve mindenesetre megteremtette a 
lemérés és a külföldi elemzések előfeltételét, sőt voltaképp el is végezte 
ezt a feladatot. A népi-urbánus ellentétben nagy szerepet játszó vitatémán 
túllendülve, európai tájakra vezette ezt az irodalmi és politikai áramlatot, 
korunk egyetlen jelentős, magyar talajon született irodalmi-politikai moz-
galmát: a populizmust. Nagy magyar írója sok volt a századnak, ki nem 
tartozott ehhez az irányzathoz, de súllyal bíró irányzat csak egy volt Ma-
gyarországon: a népi mozgalom. Borbándi Gyula kiemelte a témát a poli-
tikai súrlódások malomkövei közül, kiemelte még az eredeti nyelvi kö-
zegből is és németül dolgozta fel népi irodalmunk problematikáját, törté-
netírói művelettel transzponálta a nem is olyan régen még izzóan emocio-
nális kérdéseket a katedrák, könyvtárak, tudományos intézetek németesen 
hűvös légkörébe. Ha a külföldi olvasó a leírások alapján nem is élheti át, 
mit jelentett ez a reformhévvel az áporodott magyar közéletbe berobbanó 
írócsoport és a szárnyaival izgatottan jobbra-balra kicsapó mozgalom, 
legalább a gazdag anyag világos rendszerezését, a feldolgozást és értéke-
lést kapja kézhez megbízható összeállításban, józan tárgyilagossággal. 

A vállalkozás merész. Németül szól egy gyökeresen magyar jelenség-
ről, melyet talán nehezebb megértetni az idegennel, lefordítani más nyelv-
re, mint a líránkat. Nehezebb, mert hiszen a népi írók problematikáját 
maga a magyarság egy része sem értette, jeles koponyák idegenkedtek 
tőle, vagyis nemhogy a művek német, francia vagy angol, de „városi-
magyar” fordítása is hiányzott. Az agrárszocialista populizmus, azt hi-
szem, azok közé a ritka irányzatok közé tartozott, melyek jelentőségét a 
lakosság, főképp a harmincas évek ifjúsága hamarabb felfogta, törekvése-
it könnyebben megértette, mint az írók nem kis hányada. Ez nem utolsó-
sorban abból látszott, hogy az urbánus írók a kávéházi barikádok mögé 
vonultak és szellemességet nem nélkülöző éleslövészettel fogadták a fa-
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lukutatók politikai jelentőségű fellépését. A nemzeti romantika elburján-
zását, a vidékiesség beözönlését, harsány magyarnótázást, árvalányhajas 
kalaplobogtatást vagyis népiességet és (sch-val!) „népiesch” változatokat, 
majd veszélyes mítoszok jelentkezését látták a népi írókban. Borbándi 
könyvéből is kibontakozik, hogy valójában itt legfeljebb egyidejű jelen-
ségekről, magyarkodó divatok terjedéséről és egy politikai koncepció 
igényével rendelkező mozgalom megindulásáról volt szó, mely a nemzeti 
külsőségekről épp a tartalomra, a problémákra akarta terelni a figyelmet. 
Kétségtelen azonban, hogy olykor maguk a népi írók is hozzájárultak az 
ingerültség fokozásához – főképp az egynémely szerző által alkalmazott 
zsinórkötéses terminológiával –, még akkor is, ha történetesen a szóhasz-
nálat és a „kalotaszegi” mondatfűzés mögött megfontolásra érdemes té-
nyek húzódtak meg. Hogy az üres formaságokat elutasító népi irodalom 
mégis épp a külsőségekkel, tehát igazán nem a lényegéhez tartozó moz-
zanatokkal nehezítette meg önmaga megértését, irodalmi polgárjogának 
elismerését, elég Szabó Dezső stílusára, Németh László szerencsétlen 
áramkörökbe került kifejezéseire (mint a „mélymagyar”), Veres Péter 
csizmájára és nyakkendődén fehér ingére, a népi írók mozgalmából kiala-
kult párt, a Nemzeti Parasztpárt vagy akár a rövidéletű, 1956-os Petőfi 
Párt nevére gondolni. Nem hiszem, hogy a huszadik század közepén bár-
melyik nyugat-európai országban is eszébe jutott volna egy politikai cso-
portnak pártot indítani egy rég elhunyt nemzeti költő nevével. 

Láthatólag mi magyarok mások vagyunk, és köztünk is mások, megkü-
lönböztethetők a népi írók. S épp azt akartam kiemelni, hogy ha Magyar-
országon is tolmácsra lett volna szüksége ennek a mozgalomnak, vajon 
hogyan értheti meg a német olvasó? Borbándi Gyula könyvének segítsé-
gével – a lehetőségekhez mérten – jól megértheti. Legalábbis úgyszólván 
minden segédeszközt megad a magyar populizmus működésének, sokirá-
nyú hatásának nyomon követéséhez, jelentőségének felméréséhez. Az 
első fejezetben bemutatja a történelmi keretet, az 1919–1949 közötti idő-
szak meghatározó eseményeit, politikai törekvéseit, lényegi vonásait; 
majd a történelmi időrendet a szociológiai helyzetkép követi, vagyis a két 
világháború által közrefogott rendszer társadalmi viszonyainak felvázolá-
sa. A következő fejezetekben tovább szűkül a kör, elérkezünk a magyar 
parasztság problematikájához, a földkérdéshez, a zsellérsors és a nagybir-
tok antagonizmusához mint a magyar társadalmi és politikai élet évtize-
des, évszázados alkati bajainak forrásához s vele az agrárszocializmus és 
a populizmus keletkezéstörténetéhez. 
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A szerző tehát megfelelő előkészítéssel, nagy didaktikai érzékkel veze-
ti a külföldi olvasót a speciális magyar kérdésekhez, a népi mozgalom 
összetett jelenségéhez. Itt is világos fogalmi alapokat teremt először. A 
szódefinícióval kapcsolatban elhatárolja magát mind a magyar „népies”, 
mind a német „völkisch” kifejezéstől, nagyon is indokoltan, hiszen az 
első esetben a valódiság, a másodikban a politikai képviselhetőség forog 
kockán. A „népies” nem népi, csak annak látszik; a német „völkisch” szót 
meg, bár ősi német kifejezés, kisajátították a német nacionalista és fajvé-
dő mozgalmak. Tényleg kár lenne visszaperelni tőlük egy olyan magyar 
jelenség német nyelvű jelölésére – mint ez más magyar szerzők publiká-
cióiban megtörtént –, mely eredendően szembenállt a német fajgondolat-
tal és a hitlerista politikával. A jelentések tisztázásánál jóval nehezebb a 
populizmus lényegdefiníciója. Itt csak körülírás, jellemzés, összehasonlí-
tás, különböztetés, a keletkezési okok feltárása, a folyamat lepergetése és 
a példák felsorakoztatása lehetséges, mint általában minden történelmi 
jelenség meghatározásánál. 

Borbándi ezeket a szempontokat és lehetőségeket sorra veszi, úgyhogy 
könyvének minden további fejezete munkálkodás a népi mozgalom széles 
értelmében vett definícióján, lényegalkotó jegyeinek összeállításán. Meg-
ismertet az előzményekkel, más országok hasonló törekvéseivel, az orosz 
narodnyikok, a román poporanisták, a csehszlovák ruralisták, a francia és 
amerikai írók illetve politikusok rokon mozgalmával, pontosan rátapintva 
azokra a különbségekre, melyek a magyar népi írókat az önálló irányzat 
rangjára emelték. Ahhoz aligha férhet kétség, hogy a magyar populizmust 
nem lehet levezetni a külső hatásokból, tehát hogy autochton magyar je-
lenségről van szó. A szerző által felsorolt elválasztó tényezőkön kívül ez 
leginkább a további ábrázolásból látszik, mely részletesen bemutatja a 
népi írók szerteágazó, az egész kulturális és politikai életet behálózó tevé-
kenységét. A magyar populizmus sokkal szélesebb, átfogóbb, mélyebb 
hatású, virulensebb és hosszabb életű társadalmi erő volt, mint bármely 
más ország hasonló elnevezéssel jelölhető irányzata. Kezdetben csak a 
tematikai újítás tűnt fel, az elesett paraszti sors feldolgozása, falusiak, 
tanyaiak szereplése regényekben, elbeszélésekben, melyek egy darab ide-
ig nyitva hagyták, mi bennük a költői megtoldás, fantáziatermék és mi 
bennük a való. Az irodalom légies köreiből aztán egyre földközelibb réte-
gekbe ereszkedtek az írók, mígnem ott állt a szociális és politikai töltetű 
ténykérdés: milyen is a magyar falu a valóságban? Hogyan él a magyar 
paraszt és „mit érlel annak a sorsa, akinek nem jut kapanyél?” 
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Ezzel megindult a falujárás, a falukutatás és vele a magyar szociográfi-
ai irodalom, egyelőre elméleti alapok, kellő tudományos apparátus nélkül, 
de lelkesedéstől tüzelő intenzitással. Mint a század elején Pikler Gyula és 
Jászi Oszkár köreiben, a szociológia a szociális kérdés áttételével a szoci-
alista eszmékhez, ezúttal az agrárszocialista elgondolásokhoz kapcsoló-
dott. Borbándi Gyula gondos összeállítást közöl arról, hogy kik írtak szo-
ciográfiai műveket, melyek voltak a jelentősebb falukutató vállalkozások 
és miként hatolt be a népi írók eszmevilága a magyar társadalomba, mi-
ként élesztgette az ellenzéki és reformszellemet. Ismerteti a mozgalom 
hídfőállásainak szerepét, folyóiratainak, újságjainak és kiadóinak munká-
ját. 

Igen szerencsésen oldotta meg a horizontális áttekintések és az időrend 
viszonyát. Végeredményben minden részletkérdésnél kísért a kronológiá-
hoz való igazodás kényszere, hiszen minden apró témának is van történe-
te, tehát fennáll az ismétlések veszélye. Borbándi azonban csak a nagy 
fejezetekben viszi tovább a történelmet és ha a kérdéses időszakban fel-
merül egy új jelenség, mint pl. a „Sarló”-mozgalom, az erdélyi fiatalság 
bekapcsolódása vagy az íróperek kérdése, akkor ott nyomban áttekintést 
ad problematikájukról. Foglalkozik az 1945 utáni mozgalmas és tragiku-
san reménytelen évek erőfeszítéseivel, a pártalakítás és -feloszlás körül-
ményeivel, az írók belső emigrációjával, a mozgalom külföldre került 
tagjainak tevékenységével, az „új szakasz” parasztságot érintő intézkedé-
seivel, az 1956 körüli eseményekkel és a politikai szerepvállalások kérdé-
sével, végezetül pedig a Kádár-rendszer és a magyar populizmus viszo-
nyával, melyben a kezdeti szembenállást felváltotta az adaptálás igyeke-
zete, a népi mozgalom legalábbis néhány gondolatelemének megtörése és 
részben kisajátítása. A szerző szerint a populizmus, ha nem is szervezett 
erőként, de mint szellem, magatartás és irányvonal, a mai Magyarorszá-
gon is jelen van és hat. 

A tetemes irodalmi anyag feldolgozása, az adatokra, részletekre épülő 
áttekintések, figyelmes összegezések elolvasása után tűnik csak igazán 
egyoldalúnak és komolytalannak az ellenfelek megannyi csipkelődő tö-
rekvése, mellyel ezeket az írókat megpróbálták kirekeszteni nemcsak az 
irodalmi rangot jelentő tükrös kávéházakból, de a városból, Európából és 
a kultúrából is. Borbándi ugyan nem szentel külön fejezetet a beveze-
tőnkben is említett témának, a népi írók és az európaiság viszonyának, de 
körültekintő ábrázolásai ezt is tisztázzák. Annak ellenére, hogy sajátosan 
magyar és a magyar társadalmi problémák megoldását követelő mozga-
lomként tarthatjuk számon ezt a mozgalmat, törekvései nem álltak ellen-
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tétben az európaisággal. Még az az egyébként nem szerencsés, 
antidialektikus szembeállításuk is, mely szerint nem „ki Európába!”, ha-
nem „be Európával!” a feladat, arra utal, hogy törődtek az ország európai 
kulturáltságának fokozásával. Németh László tanulmányai nagy részének 
gerincét alkotják a nyugati témák. Kant, Goethe, Proust, Ortega műveinek 
elemzése, és a szárszói konferencián is a hungarocentrikus szemlélet he-
lyébe a közép-európai összefogás eszméjét tette. Nem véletlen az sem, 
hogy az erősödő nemzetiszocializmus ellenében olyan írókkal kerültek 
egy táborba, mint Kerényi Károly, ki a görög klasszicitást, az univerzális 
emberideált helyezte szembe a megosztás, a partikularitás ádáz szellemé-
vel. A népi mozgalom gondolatkörébe beletartozott az európaiság; ebben 
a tekintetben a népi írók is urbánusok voltak. Ez egyébként abból is lát-
szik, hogy közülük a legnagyobbak – mint Illyés és Németh – műveik 
átültetése után megtalálták az utat a nyugati közönséghez is. 

Borbándi Gyula könyve példa arra, hogyan kell a külföldnek saját dol-
gainkról beszélni, hogyan kell történelmünket bemutatni és egyáltalán, 
hogy miként kell történelmet írni. Nemcsak az elhagyás művészetére 
gondolok, arra, ahogyan Borbándi keze alatt kristályosán világossá válik 
minden időszak, minden esemény lényege, s helyére kerül az összes moz-
zanat, leküzdve az anyag részletekbe húzó gravitációját, a túlzsúfoltság 
terhelő vonzását. Ez is példaszerű. Fontosabb azonban az a történetírói 
étosz, mellyel ellenáll a szubjektív hatásoknak, az emlékek szavakat, jel-
zőket, eseményeket és nem ritkán egész műveket elszínező erejének, de 
még a saját elkötelezettségéből, hovatartozásából eredő befolyásoknak is. 
Borbándi Gyula a népi mozgalomhoz tartozik, ifjúságát töltötte a popu-
lizmus eszmekörében, a népi írók és politikusok társaságában és mégis 
távolságot tudott venni témájától, emfatikumok nélkül, szenvtelenül szól 
olyan történelmi mozzanatokról, melyeket annak idején szenvedély vett 
körül és gyakorta még ma is izzásra bír az emlékezés. Az ellenfeleket 
nem átkozza el, mérlegeli érveiket, kiemeli álláspontjuk jogos, de leg-
alábbis megérthető vonatkozásait. A Horthy-korszak jellemzésénél pl. 
nem esik áldozatul az utóbbi harminc esztendőben alkalmazott és a magá-
tól értetődőség rangjára emelt kliséknek. Nem nevezi a két világháború 
közötti politikai szakaszt diktatúrának, hanem felsorolja az akkori rend-
szer ismérveit, tényekkel húzza meg a korszak politikai és társadalmi kon-
túrjait s ennek alapján, mintegy indokolt összegezésként mondja ki, hogy 
a Horthy-rezsim „nemzeti-konzervatív tekintélyrendszer” volt. 

Hasonlóan mértéktartó a népi mozgalom megítélésével kapcsolatban 
is. Nemcsak a pozitívumokat látja, hanem a populizmus hiányosságait, 
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gyenge oldalát és hibáit is. Érzékelteti, hogy a népi írók, ellenzéki jelle-
gük ellenére, nem képviseltek átütő politikai erőt; mozgalmuk negyven 
éves történetének csaknem egészében a hatalmasok árnyékába került, 
védtelen volt és kiszolgáltatott. Érmek nem csupán külső okait tárgyalja a 
szerző, nem csupán arra hivatkozik, hogy a többi politikai csoportok erő-
sebbek és vonzóbbak voltak, hanem rámutat a mozgalom alkati bajaira. A 
népi mozgalomból hiányzott a kellő szervezettség; vezetői túlságosan a 
spontaneitásra, a tömegek ösztönös igazságérzetére hagyatkoztak és még 
azt sem tartották szükségesnek, hogy önmaguk politikai világnézetét ko-
ordinálják. Csak az akarat szintjén jutottak el az egységhez, csak egyes 
nekibuzdulásokra (Márciusi Front, Szárszó stb.) korlátozódott az együttes 
fellépés, és épp mert az akarat pillanatnyi szinkronja mögött szellemi-
filozófiai polifónia uralkodott, vagy épp hiányzott a világnézeti alapok 
tisztázása, de olykor még a politikai koncepciók egymáshoz igazítása is, 
talán már röviddel az impozáns közös fellépések után, az egyéni meglátá-
sokhoz igazodott, keresztül-kasul működött, egymástól eltávolodott az 
állítólagos egyet-akarás. A mozgalmat egy időben az írók pártjának ne-
vezték. Ez találó megjelölés, de talán közelebb kerülünk paradox lénye-
gének és sorsának megértéséhez, ha az individualisták pártjának nevez-
zük, atomizált együttesnek, a külön utat járók közös útjának. Ezért okoz 
némi problémát Borbándi könyvében is a kritérium kérdése, tehát az, 
hogy milyen ismérvek alapján lehet valakit a populisták közé sorolni; 
ezért volt az is, hogy a népi írók nem ideológiát követtek, hanem ideoló-
giákat gyártottak, hogy egyesek a jobboldalhoz, mások a baloldalhoz csat-
lakoztak, hogy a mozgalom csillámló jelleget öltött: volt akinek nemzeti, 
volt akinek osztály szervezetként jelent meg, egyik túl parasztinak, a má-
sik túlságosan értelmiséginek látta. Ennek az lett a következménye, hogy 
a magyar társadalomban sem váltott ki egységes hatást, megosztotta, nem 
pedig egységesítette a véleményeket – ami aztán a második világháború 
után az országos választások csalódást okozó eredményein is meglátszott. 

Lackó Miklós a Budapesten megjelenő Történelmi Szemlében megál-
lapítja, hogy a népi mozgalom története kidolgozatlan „s elért eredménye-
ink még eléggé kezdetlegesek” (1974/4. sz. 543. old.) Borbándi Gyula 
külföldről pótolta a hiányt, mégpedig politikai-ideológiai irányzatosság 
nélkül. Művének nemcsak az a jelentősége, hogy tudományos igénnyel 
megírt, haszonnal forgatható, névmutatóval, életrajzi résszel, könyv-, fo-
lyóirat- és újságjegyzékkel ellátott, minden nehézségtől mentes, közérthe-
tő monográfia, hanem az is, hogy hézagpótló vállalkozása közvetve fi-
gyelmeztet a külföldi magyar szellemi élet lehetőségeire és feladataira. 
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Történelmünk nem egy szakasza, tudományos, kulturális és politikai éle-
tünk számos alakja és vonatkozása ismert okokból, de méltatlanul szám-
űzöttnek számít, hazai feldolgozásukra hiába várunk, sőt egy-egy példa 
alapján sokszor még az is kétséges, hogy nyerünk-e valamit és hogy mit 
nyerünk, ha a tabuk feloldásának pártos ítélkezés és torzkép az ára. 
Borbándi Gyula populizmusról szóló munkája megmutatja, hogy a kül-
földön élő írók és szakemberek legalábbis a kulcsfontosságú témákban 
sokat tehetnek a hiányok betöltése, az arányok megváltoztatása, az utókor 
egyensúlyos tájékoztatása, tehát a hazaival párhuzamos tudományos iro-
dalom kiépítése érdekében. 
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BORSODY ISTVÁN 
A szlovenszkói szellem272 

Peéry Rezső: Requiem egy országrészért, Aurora Kiskönyvek, München 
1975, 135 lap 
 
Peéry Rezső kis könyve méretén felül gazdagítja irodalmunkat. Írása a 
kisebbségi sors drámai dokumentuma. A Csehszlovákiához csatolt ma-
gyarság tragédiákkal tűzdelt életéről szól. De nem az unalomig ismert 
nemzeti siránkozás hangján. A hangsúly a közép-európai népek sorskö-
zösségén van. 

Északon a Kárpátok látható és délen a Duna—Tisza táj láthatatlan ha-
tárai között élő népek sorsát Peéry három történelmi helyzetben tárja 
elénk. Az első a régi Felvidék emlékeit, főleg a magyar–német–szlovák 
eredetű „pozsonyi ember” liberális polgári türelemre intő szellemét idézi 
fel. A második az államfordulatot, amely a magyar kisebbségi helyzetet 
teremtette. Itt a pozsonyi születésű Peéryt mint a csehszlovák–magyar 
béke hívét ismerjük meg. Szívét a táj szeretetéből fakadó szlovenszkói 
szellem hatja át, míg értelme a cseh társadalmi demokrácia modern bűv-
körébe kerül. A dráma harmadik felvonása a demokratikus világrend bu-
kása, ami a förtelmes fasiszta szlovák nacionalista, náci-német és nyilas-
magyar rémuralom apokalipszisében ért véres véget. 

A hitlerista poklot követő irgalmatlan nacionalista-kommunista kor-
szakról Peéry csak két lakónikus de sokatmondó jegyzetben szól. Az 
egyik a győztesek politikáját így jellemzi: Míg a megelőző szlovák rezsim 
az ellenséget a „zsidókban és magyarokban” jelölte meg, az új csehszlo-
vák rend a „németek és magyarok” társítását tette kötelezővé az előzőhöz 
hasonló szellemben és módszerrel. A másik jegyzet a szerzőnek eme 
„meglepő fordulattal” kiváltott érzelmeire utal (s tudni való, hogy a szer-
ző „bolseviki, rohadt liberális, demokrata angol- és zsidó-barát” hírnév-
nek örvendett): „Amiért annyira hevültem, amiért oly lelkesen tevékeny-
kedtem egykoron ... mindazt eltemette a „Nagy Változás.” A kommunista 
jelen ilyen szűkszavú említése után nem meglepő, hogy a jövőről szó sem 
esik – mintha az író oly borzalmasnak látná, hogy gondolni sem akar rá. 

Peéry a múltra gondol, a kedves és gyötrelmes múltra. Azt temeti, attól 
vesz búcsút requiemjében. A régi magyar világ emlékei közt jár. A tuda-
tában már mindig pezsgő első (Masaryk-i) csehszlovák köztársaság életét 
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éli át. S ezt a két szépnek érzett korszakot a szörnyű második világháború 
gyilkos éveivel együtt szűri személyes tapasztalatain keresztül mesteri 
szintézisbe. Erről a hármas témáról tudtommal senki sem írt Peérynél 
egyrészt szebben, másrészt megrázóbban. 

Peéry a fájdalom szívet tépő hangján ír arról is, miként mulasztottuk el 
mindannyian, magyarok és nem magyarok, a dunavölgyi együttműködés 
alkalmait. Az ilyen összefogás szerinte nemcsak Közép-Európát, hanem 
talán egész Európát és a világot is a békés fejlődés sodrába terelhette vol-
na. Ez merész feltevés. Naivnak is nevezhető. Peéry esetében azonban 
nem könnyelmű délibábkergetés, s még kevésbé rosszindulatú (vagyis 
magyarellenes) bűnbak-keresés. Az ő merengésére általában az önmar-
cangoló pesszimizmus árnya borul. Könyve nagyon szomorú requiem. És 
mégsem téveszti el a requiem eredeti hivatását. A könyvet az olvasó nem 
teheti le vigasztalan érzéssel. Amit a népek, nemzetek és emberek közti 
megértésről olvas a humánum kristálytiszta hangján, az vigasztaló bal-
zsamként hat. Így a requiem végül is feloldja a fájdalmat. A hívő nem 
veszti el hitét és reményét. Szeretném, ha Peéry könyve a borongó 
Peéryre is ilyen hatással lenne. 

A Peéry-könyv zsánere az esszé és az önéletrajz szerencsés keveréke. 
Leghosszabb fejezete az ötven oldalas „Utószó két szlovenszkói évtized-
hez (1918—1938)”. Szép írás, de nagymértékben idealizált képet fest 
Csehszlovákiáról. Nem becsülöm le a szép szavak értékét – mint például 
Cs. Szabó Lászlónak „A Hradzin egyik ablaka Isten országára néz” meg-
állapítását, ami Peéryre „a kinyilatkoztatás erejével” hatott. Dehát a szép 
szó értéke a politikában sajnos nem ugyanaz, mint az irodalomban. Peéry 
s a vele egy oldalon állók gyakran hunytak szemet e szomorú tény fölött. 
Ennek okai bonyolultak, amiről itt most nem beszélhetünk. De Peéry ma-
ga is beismeri, hogy emlékezései Masaryk Csehszlovákiájára „szubjektív 
jellegűek”. És így menti elfogultságát: „... a földindulástól eltemetett, 
pályájából kivetett ember idegrendszerében a mit sem sejtő, utólag ártal-
matlannak tűnő két szlovenszkói évtized a valóságra olykor nyilván rácá-
foló, nosztalgikus fényben ragyog fel. S a tegnapelőtt nagyon is emberi, 
néha keserves, jóból-rosszból szőtt világa helyett Éden-kertet, Tündérál-
mot lát a káprázó szem. Mint ahogy én is sokszor csak azt láttam, amidőn 
ezeket a sorokat ifjúságom színteréről, hazámról, a régi Szlovenszkóról, 
az egykori Felvidékről megfogalmaztam.” 

Ezt a hosszú esszét, s a többi tizennégy hosszabb-rövidebb esszét, ké-
pet és karcolatot Peéry nyilván nem avval a szándékkal fogalmazta, hogy 
egységes mű fejezetei legyenek. Mégis tökéletes egységbe olvadnak. 
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Mert azonos ihletből születtek, ugyanazt a célt szolgálják: hogy megértes-
sék a tragédiát, aminek írójuk részese és tanúja volt. És a tragédia szenve-
dő alanya csak közvetve a könyv címében szereplő „országrész” – Felvi-
dék, Szlovenszkó, Szlovákia (úgyis mint Magyarország, úgyis mint Cseh-
szlovákia része, és úgyis mint „önálló” ország). Mélyebb értelemben a 
tragédia, ami a két világháború katasztrófájával szakad a szóbanforgó 
„országrésszel” együtt egész Európára: a humanista nyugati civilizáció 
összeomlása. 

Az összeomlás előtt, vagyis a München előtti Csehszlovákiában, prá-
gai magyar ellenzéki újságíró koromban, a velem csaknem egykorú és 
több tekintetben egyforma Peéryvel szemben ellentétes politikai táborban 
álltam (ő a „bal”, én a „jobb” oldalon) – bár azt hiszem szellemileg akkor 
sem voltunk ellenlábasak és ugyanazon az „oldalon” álltunk. A magyar 
közélettel kapcsolatos pályámon akkor Prágában és azután Budapesten 
egyik kacskaringó követte a másikat. És Peéryt a védettebb tanári pálya 
sem óvta meg a kacskaringóktól. A szlovenszkói szellem jegyében hadd 
nyújtsam most amerikai emigrációból baráti jobbomat a németországi 
emigrációban élő Peéry Rezső felé. 

Mellesleg szólva, ludas vagyok abban, hogy nyelvünkben a 
„Szlovenszkó” szó, amihez Peéry Rezső joggal ragaszkodik, közel negy-
ven éve kiment a divatból. A München előtti tavasszal történt, hogy a 
Prágai Magyar Hírlap glossza rovatában (nyelvészeti érvekkel, de politi-
kai hátsógondolattal) hadat üzentem „Szlovenszkónak” és síkra szálltam 
„Szlovákiáért”. Később a PMH és a magyar ellenzéki párt, melynek napi-
lapja voltunk, jóváhagyta a névcserét. Ugyanakkor a pozsonyi magyar 
kormánylap belénk kötött. „Bárcsak ezután jobban viselnének gondot a 
szlovákiai magyarokra, mint eddig a szlovenszkói magyarokra”, írták 
(emlékezetből idézem) és a nevek vitájában végig kitartottak 
„Szlovenszkó” mellett. Időközben „Szlovákia”-kampányom Magyaror-
szágra is kiterjedt. A budapesti könyvnapon abban az évben jelent meg, 
az Ország Útja kiadásában, a „Magyarok Csehszlovákiában: 1918—
1938”, amely München után előre nem látott sikert aratott. Mint a kötet 
szerkesztője, rávettem huszonkét írótársamat, egyezzenek bele a 
Szlovenszkó-Szlovákia névcserébe. 

Aki magyarul beszél, tudja, ki maradt felül a vitában. Utólag csak an-
nak örülök, hogy sikeremnek köszönhető: Felvidéki viszonylatban a náci-
fasiszta-nyilas szenny csak Szlovákia nevéhez tapad. Szlovenszkó neve 
nyelvünkben máig is tisztán cseng – mint a hegyek, völgyek, folyók és 
havasok hangja. És szívvel-lélekkel egyetértek Peéryvel: őrizzük meg 
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Szlovenszkót nyelvkincsünkben! Maradjon Szlovenszkó a táj neve, és 
legyen Szlovákia az államé! Magam is ebben az értelemben próbáltam 
visszahozni Szlovenszkót a forgalomba 1945-ben megjelent „Magyar-
szlovák kiegyezés” optimista című könyvemben. Ez alkalommal még 
hozzátenném: őrizze meg a szép csengésű Szlovenszkó nyelvünkben 
nemcsak a felvidéki táj ízét és színét, de legyen a szlovenszkói szellem a 
századokig együtt élő népek békességének is példaképe! 

Sajnos, a szlovenszkói szellem mint a béke jelképe egyelőre csak 
egyesek képzeletében élhet. Ám ilyen mindig minden szép eszme sorsa. 
Mégsem adhatjuk fel reményünket, hogy valamelyik utánunk jövő nem-
zedék valamikor még valóra váltja vágyunkat: a dunai és kárpáti népek 
békés együttélését. 
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BORBÁNDI GYULA 
Jelentés a Garam mentéről273 

Duba Gyula: Vajúdó parasztvilág, Madách Könyvkiadó, Bratislava (Po-
zsony) 1974, 232 lap 
 
Duba Gyula regényét ugyanolyan lelkesedéssel és ünnepélyességgel ille-
nék fogadni, mint évekkel ezelőtt Sütő András „Anyám könnyű álmot 
ígér” című remekművét. Mert a Szlovákiában élő író olyan hiteles és mű-
vészileg is magas színvonalú elbeszélő művel lepett meg minket, amely 
előkelő helyet és rangot biztosít neki a jelenkori magyar irodalomban. 
Duba Gyula erdélyi írótársához, az imént említett Sütő Andráshoz hason-
lóan, életének negyedik évtizedében falujába tér vissza és krónikás hű-
séggel, szülőföldje iránti olthatatlan szeretettel és magas irodalmi igény-
nyel számol be a vidék és lakói közelmúltjáról és jelenéről. Ami Sütő 
Andrásnak Pusztakamarás, az Duba Gyulának Hontfüzesgyarmat, ez a 
Garam menti község, a zselizi járásban, nem messze Lévától. A könyv ezt 
az egyszerű és tömör alcímet viseli: Jelentés a Garam mentéről. Több 
azonban Duba munkája, mint csak jelentés: nagy igényű művészi feldol-
gozása egy falu és környéke sok évtizedes történetének; elsősorban a 
Duba család emelkedésének és hanyatlásának, a paraszti életmód és élet-
vitel alakulásának mesteri leírása. Duba Gvula szociográfiai irodalomnak 
szánta művét, de több lett belőle; rendkívül érdekes, izgalmas, lírai részle-
tekben bővelkedő, nagy tehetségű alkotóról tanúskodó és mindvégig lebi-
lincselő széppróza. 

Öt évvel az „Anyám könnyű álmot ígér” után Szlovákia magyar iro-
dalma is olyan művel hívta fel magára a figyelmet, amely joggal tarthat 
igényt arra, hogy nemcsak Duba Gyula szűkebb hazája, de az egész ma-
gyar nyelvterület és azon kívül élő magyar olvasók érdeklődését is kivált-
sa. A „Vajúdó parasztvilág” megjelenése – köszönet érte a pozsonyi Ma-
dách Kiadónak – irodalmi esemény. 

A szerző nevét bizonyára csak kevesen ismerik, hiszen eddigi munkás-
sága alapján híre nemigen jutott túl Szlovákián. Csak az avatottak ismer-
ték néhány kisebb műve és az Irodalmi Szemle című pozsonyi folyóirat-
nál végzett szerkesztői munkája alapján. 1930-ban született a már említett 
Hontfüzesgyarmaton. 1954 óta publikál rendszeresen, de a kezdeti évek-
ben elsősorban humoros, szatirikus írásokat, kisebb novellákat és karcola-
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tokat jelentetett meg. 1959-ben jelent meg első könyve „A nevető ember”, 
két év múlva kiadta humoreszkjeinek gyűjteményét, majd 1963-ban elbe-
széléseinek egy kötetét. Sokáig dolgozott a pozsonyi Hét szerkesztőségé-
ben, néhány év óta az ugyancsak Pozsonyban megjelenő Irodalmi Szemle 
főszerkesztője. Előttünk fekvő munkája, a „Vajúdó parasztvilág” a ma-
gyar-csehszlovák könyvkiadási egyezmény alapján jelent meg nyomta-
tásban, mégpedig úgy, hogy 2500 példány a csehszlovákiai magyar olva-
sók számára készült, 1500 példányt pedig átvett a budapesti Szépirodalmi 
Könyvkiadó magyarországi terjesztésre. 

Összesen négyezer példány tehát az első kiadás. Sajnos, igen kevés. 
Duba könyve megérdemelné, hogy sok tízezres példányszámban kerüljön 
a magyar olvasók asztalára. A Jelentés a Garam mentéről nem pusztán e 
táj és népe életéről ad számot, hanem a szlovákiai magyarság háború előt-
ti, alatti és utáni sorsáról, a falusi nép küzdelméről a rászakadt történelem 
súlya alatt és arról a példás derűlátásról, amellyel sok keserű tapasztalata 
ellenére is képes életét állandóan megújítani, elölről kezdeni, a semmiből 
újjáteremteni. De krónika a múltról is, arról a világról, amelyet maga alá 
temetett a történelem, azokról a paraszti szokásokról, beidegzettségekről, 
hagyományokról, amelyeket a megváltozott társadalmi rendszer és a 
megváltozott életforma végképpen az emlékek birodalmába utalt át. 

A könyv első része a ház, az udvar, a kert, az utca, a gazdatársadalom 
és a határvidék aprólékos, de pillanatig sem untató vagy álmosító leírása. 
Duba Gyula a családi házból indul ki és rajzol mind szélesebb köröket, 
rögzítve ezáltal azt a világot, amelyet gyerekkorában látott és amelyet 
később végképp elhagyott. A leírás pontos, világos, részletes és sokszor 
szemet gyönyörködtető. 

„Tágas parasztportán áll a házunk – írja –, elfér rajta az alsó és a felső 
ház, s a két ház között még elég széles udvar marad arra, hogy a kévékkel 
megrakott „hosszúszekerek” végigdöcögjenek rajta a szérüskert felé. 
Amikor én születtem, a mai alsó ház helyén öreg épület állt, kamra, alatta 
pince, és egy konyha, itt laktak a szüleim és én, majd később az öcsém is, 
tehát a fiatalok. A hosszú felső ház egyik felében lakott a dédapám 
(kisöregattya), a nagyapám (öregattya) és a nagyanyám (öregmama). De 
ennek az épületnek az első szobája (az elsőház), a tisztaszoba akkor már 
részben a szüléimé volt, mert anyám menyasszonyi bútoraival rendezték 
be ...” 

Így indul Duba könyve és ugyanilyen aprólékossággal folytatódik a 
ház leírása. Szobáról szobára megy a szerző, mindenhol pontos képet ad-
va arról, hogyan rekonstruálta az emlékezet a hajdani nagy Duba család 
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portáját. Az „elsőházról”, vagyis a tisztaszobáról ezt a jó szemre és meg-
elevenítő képességre valló beszámolót kapjuk: 

„Amolyan öltözőszoba volt ez az 'elsőház', fűteni sem lehetett, mert 
nem volt benne kályha. A szekrények tele fehérneművel, ágyneművel, 
ünneplő ruhával. Az ágyakban soha senki nem aludt. Az asztal fölött ara-
nyozott, üvegdíszes, porcelán ernyős petróleumlámpa függött, de ez sem 
világított soha, petróleum sem volt benne, a kanóc végét nem kormozta 
láng. Az agyagtalajt háziszőttes rongyszőnyeg fedte, az ablakokat csipke-
függönyök takarták. A szekrények tetején, az ünneplő kalapok mellett 
berlinerkendők nagy fehér dobozai fehérlettek ... A szoba nyáron kelle-
mesen hűvös volt, télen jéghideg, ilyenkor még a melegségre alkotott 
ágyak is zimankót árasztottak, és olyan gyorsan öltöztünk, mintha látha-
tatlan társakkal versenyeznénk. Nyáron, déli pihenő idején jó volt leheve-
redni a „pokrócra” (így hívják a falumban a rongyszőnyeget), bár az em-
ber könnyen náthát kapott, és fölkelve minden tagjában érezte a hideget.” 

Ebből a szemléletes leírásból könnyű magunk elé képzelni a házat, 
szobáival, azok berendezésével és funkcionális szerepével a család életé-
ben. Itt kell megemlítenem, hogy a Duba család a háború előtti és alatti 
években amolyan középparaszti família volt, erős helyi gyökerekkel, pa-
raszti öntudattal, szerzési és gyarapodási vággyal, amely szervesen páro-
sult a szellemi és testi erőfeszítéssel. Amit a család tagjai szereztek, azt 
eszükkel és kezükkel szerezték, kemény, hajnaltól estig tartó paraszti 
munkával, okos számítással, tervezéssel, makacs és tántoríthatatlan kitar-
tással. Ez alapozta meg vagyoni helyzetüket, társadalmi rangjukat es he-
lyüket a zárt falusi világban. A Duba ház tehát egy módos parasztnak az 
otthona volt, aki azonban nem mások, hanem önnön munkájából teremtett 
otthont maga és családja köré. Lebilincselő és magával ragadó olvasmány 
a Duba ház, az udvar és a kert leírása. Ízes magyar nyelv, régen hallott 
szavak, ma már nem használt szerszámok és eszközök neve, kezelése, a 
gépesítéssel divatjamúlttá lett házkörüli kézi munkák leírása. Oldalakat 
lehetne idézni, élvezve a garamvidéki nyelv fordulatait, sajátos szólásait 
és a múltat felidéző hangulatát. 

Íme, így festi le Duba Gyula az udvar egyik legfontosabb szegletét, a 
trágyadombot vagy ahogyan Hontfüzesgyarmaton is nevezték, a ganaj-
dombot: „Városi ember számára talán egyebet sem jelent a trágyadomb, 
mint azt a szemétdombot, ahol 'minden kakas úr', mármint a sajátját. De 
az udvarnak és a parasztvilágnak nélkülözhetetlen tartozéka: amelyik 
gazdának nincs jó trágyája, annak jó termése sem lesz. Abban az időben, 
a húszas-harmincas években a parasztgazdaságok csak elvetve használtak 
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műtrágyát, egyetemes érvényű talajjavító szerük az istállótrágya volt... 
Kész intézménye az udvarnak a trágyadomb: szeles, sárgásbarna, ázott 
szalmarakás, de ha beleás az ember, anyaga egyre szürkül és feketedik, s 
a jó, érett trágya szinte már sárszerű és egészen fekete. 

Az öreg, több éves és túlérett istállótrágya pedig már egészen olyan, 
mint a föld, mintha az évszázados tapasztalatok szerint folyó parasztmun-
ka lényegét példázná. A földtől szalma, szálas és szemes takarmány alak-
jában elszedett táperőt és ásványi anyagokat a föld istállótrágya alakjában 
kapja vissza, amely ugyanabból a szalmából, takarmányból és az állatok-
kal föletetett szemes termésből keletkezett és vált dúsító erővé. Ilyen a 
természet ősi vegetációja: a halálból és rothadásból új élet születik. S en-
nek az új életnek a melege ott pipál ősz végén, a talaj menti fagyok után, 
majd télen a hó alól a rőt színű trágyadomb tetején: a mélyben munkálko-
dó bomlás, a csendben lejátszódó folyamatok párafelhőket küldenek a 
reggeli ködbe, hogy hírt adjanak magukról: pipál a trágyadomb. Télen az 
asszonyok rajta mossák disznóöléskor a disznóbelet, mert a rőt domb 
olyan, mint egy primitív akklimatizáló berendezés, megtöri a fagy erejét, 
és mediterrán légkört varázsol maga köré ...” 

Még sehol sem olvastam ily tudományosan pontos, de ugyanakkor 
művészien is eleven és megragadó leírást az udvar ez eléggé prózai tarto-
zékáról, amelyről a szerző megállapítja, hogy elsősorban nem idilli rekvi-
zitum, hanem a paraszti munka egyik összetevője és színtere. Ugyanilyen 
részletes és szemléltető a kert és az utca leírása is. Meg az embereké, akik 
a házakat, az utcákat, az egész falut lakják. Családjának férfi tagjairól 
szólva, Duba Gyula megállapítja, hogy apja is, nagyapja is szerző ember 
volt. Apja talán még konokabban, mint nagyapja. Azért élt, hogy földet 
szerezzen. „És földet szerezni nagyon nehéz dolog, mert a föld nem úgy 
viselkedik, mint a tőke, hogy önmagát halmozza föl: újabb földeket, jó, 
zsíros búzatermő táblákat csak rengeteg munkával, önfeláldozással és 
törhetetlen akarattal lehet” – írja Duba és Erdei Ferencet idézi tételeinek 
igazolására, a családja történetében észlelt jelenségek bizonyítására. „A 
parasztmunka, a parasztsors állandó szolgálat, s a paraszt kettős feladata: 
termelni – és embertömegeket biztosítani az úri társadalom számára.” 

„S a jobbágyrendből kinövő paraszttársadalom – írja Duba – annyira 
magáévá tette kettős feladatát, hogy belső törvénye, erkölcse, egész kultú-
rája is feladatainak teljesítését szolgálják. Maga közösíti ki önmagából 
azokat, akik nem akarják teljesíteni ezeket a feladatokat, akik lázadnak a 
szolgálat, a parasztsors ellen. A parasztközösség csak az elfogadott nor-
mákhoz igazodó életet ismeri el emberségesnek, a külön utakon járókat, a 
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közös törvényeket felrúgókat kizárja sorai közül. A nagyszüleim nem 
lázadtak, erkölcsösek voltak, ezért gondolkodás nélkül elfogadták a föld 
és a munka törvényeit, és közel sem került hozzájuk a gondolat, hogy 
életüket hamis illúzió jegyében élik, mert a parasztmunka értelme csak 
egy más, felvilágosultabb és korszerűbb tudat felől nézve lehet illúzió, az 
önmagából kinéző parasztember faluja társadalmát olyan biztonságos 
világnak látja, mint magát az őstermészetet, pontosan ismétlődő évszaka-
ival, elleshető törvényeivel és belső biztonságával.” 

Duba Gyula szeretettel, megértéssel, rokonszenvvel beszél a paraszti 
világról, embereinek erkölcséről és életviteléről, mégha tudja is, hogy az 
idő túlment a nagyapák és apák törvényein és szokásain. Könyvének ezek 
a fejezetei maradandó képei egy letűnt világnak, amelyet ismerni és mél-
tányolni éppen a jó értelemben vett haladás feltétele. Mert az új csak a 
régiből bontakozhat ki, abból építkezhet, ami a múltban jónak és időtálló-
nak bizonyult. Duba Gyula éppen azért oly rokonszenves ebben a köny-
vében, mert jóllehet múltról is ír, mégsem múltbanéző, nem a nosztalgia 
vagy amolyan visszahozhatatlant visszahozni akaró érzelgősség vezeti 
tollát, hanem a jövőbe tekint és azt akarja gazdagítani a múltból, hagyo-
mányokból megmenthető értékekkel. Aki könyvét olvassa, szerzőként egy 
szervesen fejlődő történelemben gondolkodó embert és társadalmat töré-
sek, megrázkódtatások nélkül újjáalakító reformert lát maga előtt. 

A szülőföld szeretete minden sorából kisüt. Abból is, amit házáról és 
annak környékéről, abból is, amit tágabb szülőföldjéről ír. Tudományos 
pontosság és irodalmi megközelítés az a két kulcsszó, amely írását jel-
lemzi. „Szülőfalum határa más szempontból is átmeneti táj: a magyar és 
szlovák nyelvterület határvidéke. A falu ebben az időben színmagyar, két-
három szlovák család törve beszél magyarul. A délnyugati magyarlakta 
síkság csúcsaként érintkezik az erdők mögötti szlovák falvak csoportjá-
val. Ebben az irányban a szomszéd község, Szántó, szlovák. A következő, 
Hévmagyarád, magyar. Mellette Déménd vegyes lakosú. S a Léva-
Ipolyság országúton túl a falvak lakossága egyre inkább szlovák. De bé-
késen élnek egymás mellett, a nemzetiségi hovatartozás kérdése nem éle-
ződik ki, talán azért, mert több helyen esetenként változó... A nyelvi és a 
vele összefüggő nemzetiségi kérdés ott élt a táj valóságában. Nem úgy élt 
ott, mint a megkülönböztetés vagy az ellenségeskedés lehetősége, hanem 
mint a változó történelmi létfeltételekhez való alkalmazkodás ismérve. 
Nemzetiségi viszályokat, tettleges összetűzéseket és tragédiákban kicsú-
csosodó nyelvi ellentéteket nem ismer környékünkön a történelem. Békés 
táj volt ez, egymással nyugalomban megférő emberekkel.” 
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Duba Gyula hozzáteszi, hogy a nyelv nem különítette el az embereket, 
csak jelleget adott nekik és egyébként sem a nemzeti hovatartozás döntöt-
te el életüket és egymáshoz való viszonyukat, hanem a tájhoz, a vidékhez, 
valamennyiük szülőföldjéhez való kapcsolatiak. Ezt egyébként a szerző 
nemcsak kijelentő és magyarázó mondatokban mondja el, de ezt bizonyít-
ják történetei is, részben családjának és részben falujának emlékei az el-
múlt négy-öt évtizedben. 

A könyv második részében a szerző beszámol az ember és a körülötte 
folyó történelem viszonyáról, magyarok és szlovákok életkörülményeinek 
és lehetőségeinek változásairól a magyar és a csehszlovák uralom alatt. 
Meg a háború alatt. Duba szerint a Garam menti parasztvilágot a front 
rendítette meg alapjaiban, abban az értelemben, hogy a paraszti zárt vi-
lágnak a felbomlása és az értékek átrendeződése már a háborús években 
megindult, amit persze siettetett a háború utáni társadalmi változás. És 
végül a könyv utolsó harmada már az újabbkeletű problémák összefogla-
lása, azok a külső és belső adottságok, amelyek ma határozzák meg 
Hontfüzesgyarmat és más Garam menti falvak lakóinak életét. 

Ez a rész igen hűvös, tárgyilagos, minden elfogultságtól mentes elő-
adása a közelmúlt és a mai helyzetnek, azoknak a társadalmi és emberi 
közviszonyoknak, amelyek 1945 után kialakultak, de merevnek és meg-
csontosodottnak nem bizonyultak, mert ésszerűség és paraszti józanság 
állandóan munkálkodott, hogy a külső világ az ember természetéhez ido-
muljon. Duba Gyula nem hallgatja el a bajokat, családja tragédiáját, apjá-
nak igazságtalan és méltánytalan meghurcoltatását sem. Beszél a csapá-
sokról is, de okos, mértéktartó, higgadt hangon, nem feledve, hogy em-
berség és tisztesség, a másik oldalon pedig értetlenség független a nyelvi 
hovatartozandóságtól. Jólesően regisztrálja, mint támogatták és segítették 
az emberek egymást, nem nézve, ki milyen nyelven beszél vagy mely 
nemzetiség tagja. Könyvének epilógusában azzal zárja emlékezését, hogy 
„nem a 'hadak útja' kanyargós és messzire vivő örvényeinek szövevényé-
re” figyelt fel, „sem a vezényszavak csengésének változására, hanem arra 
a létfontosságú sorsszerűségre, mely egymást váltásuk során ősök és utó-
dok életérzését meghatározta: hogy a férfiaink még a katonaságból is ha-
zajöttek „aratnyi”. Valóban a tájnak, a falunak, a szülőföldnek a szeretete 
határozta meg az emberek életét és ez teszi irodalmi értékén felül is párat-
lanul jelentős kordokumentummá e szlovákiai magyar író művét. 
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ÖLVEDI JÁNOS 

Erdélyi vészjelek és teljesítmények274 

Illyés Elemér: Erdély változása, Aurora Könyveié, München 1975, 359 
lap 
 
Nehéz és dicséretes feladatra vállalkozott Illyés Elemér. Európa legnyu-
gatibb csücskében élő írónak Erdélyről könyvet írni: tiszteletreméltó elha-
tározás. Még akkor is, ha az író Erdély szülötte és ifjúkori emlékei és ta-
nulmányai elszakíthatatlanul ehhez a földhöz kötik. Hiszen mit is érhet az 
ifjúkor rengeteg élménye egy olyan téma feldolgozásánál, amely éppen az 
elmúlt három évtized során óriási változásokat zsúfol magába: mind poli-
tikai, mind nemzetiségi, mind szellemi szempontból? Erdély és az erdélyi 
élet „jelenkori felfedezésében” kétségkívül némi segítséget nyújthatott az 
írónak néhányhónapos erdélyi körútja, helyszíni szemléje. Ám ez az út is 
inkább csak eligazítás lehetett, a megváltozott tájjal, problémákkal és a 
régi barátokkal való találkozás. A könyv anyagát, Erdély életére vonatko-
zó adatokat főleg külföldön kellett összegyűjtenie. És ezt a munkát példás 
szorgalommal és tárgyilagos körültekintéssel végezte. Könyvében olyan 
gazdag forrásirodalmat dolgozott fel, amelyre ritkán látunk példát. Ez 
munkájának elsőszámú értéke. 

A könyvnek van azután még egy olyan érdeme is, amelyről külön kell 
néhány szót szólni. Aki ma Erdélyről, az erdélyi magyarság helyzetéről 
számadást készít, könnyen tévedhet ingoványos területre. Az íróra, külö-
nösképpen ha Erdély szülötte, számos veszély leselkedhetik: a retorikai 
hangvétel, a rekrimináló gondolkodásmód, a sérelmek drámai felmutatá-
sa, hogy csak néhányat említsünk az érzelmileg érthető, de politikailag 
célhoz nem vezető veszélyek közül. Nos, Illyés Elemér könyvének legna-
gyobb értéke, hogy az író ellenállt ezeknek a kísértéseknek. Szellemi 
mentorául – úgy érzem – Kemény Zsigmondot választotta. És azt a szel-
lemi magatartást, amely minden jelenséget meglát, feljegyez és az ítélet 
megfogalmazásánál az igazság és tárgyilagosság hangjára figyel. Olyan a 
könyve, mint a fényképezőgép érzékeny lencséje. Minden jelenséget rög-
zít. Tárgyilagosan és hevületmentesen. És ez a higgadt hangvétel ezerszer 
többet ér, mint a zengő-búgó nemzeti retorika, amelynek elriasztó és mit 
sem érő példáival éppen a mi nemzedékünk találkozott oly gyakran a két 
háború között. Könyvében a tények, a statisztika adatai, a feljegyzett val-

                                                           
274 Megjelent a Új Látóhatár 1976. évfolyam 3. számában. 
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lomások és nyilatkozatok beszélnek. Nemcsak riasztanak, hanem arra is 
figyelmeztetnek, hogy Erdély földjén, akárcsak a Dunavölgye egyéb tér-
ségeiben a nacionalista elfogultság és türelmetlenség nem lehet a politikai 
elrendezés elve. 

Mielőtt végiglapoznék a könyvet, üssük fel annak zárófejezetét. Az író 
itt sommázza önvallomásszerűen: miért vállalkozott a könyv megírására 
és mit mondhat búcsúzóul az olvasónak. Így hangzik az idézet: „A romá-
niai magyarság okkal történelminek nevezhető szerepe megint szoronga-
tottá és hangsúlyosan szorongatóvá vált, s a jövő távlatai is megteltek 
kérdőjelekkel. Ha ma fognék könyvem megírásához, szükségszerűen még 
több lenne benne a vészjelzés, anélkül azonban, hogy az elkövetkezendő 
évek lehetőségeiről jóslatokba mernék bocsátkozni. De mindenképpen 
bizonyos, hogy a romániai magyar írástudók, a tudomány, a szellem és 
művészet emberei – mint eddig is – vállalják majd hitük és tisztük szerint 
történelmi szerepüket, éppen azokon a tájakon, ahol az anyanyelv őrködik 
és virraszt a nemzeti lét fölött.” 

Az idézetben két fogalommal találkozunk: az Erdély felől érkező és 
éppen a legutóbbi esztendőkben szaporodó „vészjelekkel”; és az erdélyi 
magyar írástudók nemcsak mostani, nem is csak a két világháború között 
tapasztalható, hanem sokkal régebbi, immár történelmi hivatástudatával. 
A történelmi szerep vállalásával, amely az anyanyelv, a magyar kultúra és 
a nép megmentését, védelmét jelenti. Hogyan, minő mostoha körülmé-
nyek között? Erről szól Illyés Elemér „vészjeleket” továbbító könyve. 

Ismertetésünkben elsősorban erre a két jelenségre: a Keletről érkező 
vészjelek regisztrálására, és az erdélyi magyar írástudók példás helytállá-
sára fogunk ügyelni. 

 
* 

A szerző, mielőtt az erdélyi magyar kisebbség jogi, népesedési, politi-
kai, kulturális és irodalmi helyzetét elemezné, szülőföldje „felfedezésére” 
indul. Könyvének első fejezete ezért viseli az „Utazás kitérőkkel” címet. 
Érzékletes tájleírás, izgalmas útinapló, amelyben nemcsak a tovasuhanó 
városok és falvak képe jelenik meg, de régi és új barátok arca is felvillan. 
És a barátok: régi és újabb gondokról vallanak. Az 1945 utáni naciona-
lizmus magyarellenes tobzódásáról, azután a megkapaszkodás korszaká-
ról, a szellem újjáéledéséről, és a legújabb gondokról. Az író vándorútja 
Nagyváradnál kezdődik és a székelyföldi Torjáig tart. A szülőfaluig, a 
szülői házig, amely körül – mint megjegyzi – kivágták a fenyőket és a 
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kapu düledezőben van. A Székelyföldről azután Brassónak veszi útját, és 
Temesvár, majd Arad érintésével éri el a magyar határt. 

Első állomása: Kolozsvár, ahol egyetemista éveinek emlékei élednek 
új életre. S miközben a Farkas utcát járja, vagy a Házsongárdi temetőben 
nyugvó magyar írók sírjait keresi, villanásszerű képet rajzol a mai város-
ról, amelynek magyar jellege mindmáig nem mosódott el. 200.000 lelket 
számláló lakosságának több mint a fele magyar. Ami szinte valóságos 
csoda, hiszen az elmúlt félszázad során két alkalommal is súlyos veszte-
séget szenvedett a magyar népelem. Ám a statisztika jelenlegi adatai ne 
töltsenek el bizakodással. Mivel nem érzékeltetik a folyamatot, amely a 
magyarság létszámát évről évre lefaragja. A népesedési folyamat ugyanis, 
amely nemcsak Kolozsvárt, hanem számos más erdélyi városban is ész-
lelhető: az egyre nagyobb arányokat öltő román betelepedés. A jelenség 
rendkívül komoly: a magyar nemzetiségűek csak nehezen, vagy egyálta-
lán nem kapnak betelepedésre engedélyt, a betelepedő románságot viszont 
munka, állás, iskola és társadalmi felemelkedés várja. Íme, a pillanatfel-
vétel, a mai Kolozsvár életéről: 

„Megdöbbentett, hogy Kolozsvárott sehol sincs magyar felirat. A ma-
gyarság jelenlétének elrejtése-e a külföldi látogató előtt, vagy a közelmúlt 
szellemének itt maradt jele, hogy például a vendéglői étlapon a román, 
francia és német szöveg mellett nincs magyar felirat? Vajon előmozdít-
ják-e effajta intézkedések az együttélés közös ügyét?” 

Változik a szín, Marosvásárhelyt vagyunk. „Temesvárról, Aradról, 
Nagyváradról 1945 után elmenekült a magyar értelmiség. Kolozsvárról 
nagy részüket börtönökbe, vagy fogolytáborokba vitték. Aligha véletlenül 
történtek a messzemenő marosvásárhelyi engedmények. Kolozsvár szel-
lemileg megcsonkulva állt, a székelyföldet és a székely fővárost, Maros-
vásárhelyt nem lehetett semmibe venni. És valóban, Marosvásárhely a 
Magyar Autonóm Tartomány fővárosa lett, egyetemet, főiskolát, színhá-
zat, lapokat és nyomdát kapott, szellemi kisugárzása nagyobb volt, mint 
Kolozsváré. Amit máshonnan száműztek, azt Vásárhely fogadta be. Alig 
telt el azonban egy évtized, a magyar intézményekbe bevonult a kétnyel-
vű politika, a székely főváros szigetvárossá változott. Magyarok csak a 
városi tanács engedelmével kaphattak betelepülési engedélyt.” 

Kézdivásárhelyt a magyar kisebbségi életnek talán legriasztóbb jelen-
ségével találkozik az író: a nemzeti szétszóródással. A folyamat átgondolt 
és céltudatos politika következménye. A magyar értelmiség javarésze 
csak Óromániában talál munkát. A magyar gyerekek román iskolába ke-
rülnek és elfelejtik anyanyelvűket. Viszont a Székelyföldre betelepített 
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tisztviselők és alkalmazottak gyermekei román oktatásban részesülnek. 
Illyés Elemér megdöbbentő jelenséget jegyez fel: a közoktatási szokásjog 
szerint román származású tanulókat csakis román tanítók oktathatnak. Az 
olvasó a szemét dörzsöli: hová is jutottunk a huszadik század harmadik 
harmadában, a lenini nemzetiségi elv állítólagos alkalmazásának országá-
ban? Mi más ez, mint a faji megkülönböztetés durva formája? 

Kézdivásárhelyről még a következőket jegyzi fel Illyés Elemér: „A le-
építésnek, a munkahely elvesztésének a fantomja ott leselkedik az isko-
lákban, a gazdasági szektorban és a közélet minden terén. Egyedül itt, a 
volt Háromszék megyében, másfélszáz magyar tanár és tanárnő maradt a 
legújabb tanügyi átszervezés folytán 18-20 évi szolgálat után állás nélkül. 
Ha szerencséjük van, visszahelyezik valamelyik általános iskolába. Sok 
férfi előtt zárul be a közéletben való elhelyezkedés lehetősége, mivel a 
közigazgatási tisztviselőkart fokozatosan női alkalmazottakkal cserélik 
fel. A megyei tanácsok tisztviselőinek negyven százaléka máris női al-
kalmazott... A helyi bírósági szerveknél öt bíró és ügyész intézi a 
kézdiszéki székelyek peres ügyeit. Közülük három román nemzetiségű, 
magyarul nem beszélnek. A tolmácsolást a magyar kartársak végzik. Ve-
gyes lakosságú vidékeken nehezen boldogul a magyar pereskedő.” 

Azután Brassóba vetődik a szerző. „Mit mondjak a brassói magyarok 
életéről? Azt, hogy nincs egyetlen magyar iskolájuk sem és a nagyváros-
ias könyvesboltokban alig találtam magyar könyvet? Pedig Brassónak 
több magyar lakosa van, mint bármelyik székely városnak, Marosvásár-
hely kivételével.” 

A stószi remete, Fábry Zoltán szavai jutnak eszembe, aki azt mondotta, 
hogy minden demokrácia a kisebbségi kérdésben saját jövőjéről is vizsgá-
zik. Ha megbukik a vizsgán, saját sírját ássa meg. 

Az erdélyi magyar lakosság kisebbségi jogait az 1918. december 1-i 
gyulafehérvári határozat, majd a trianoni békeszerződés szavatolta. Minő 
eredménnyel? Erre vonatkozólag a magyar kisebbségnek keserű tapaszta-
latai voltak a két háború között. Ám, nemzeti türelmetlenség, elnyomatás, 
kulturális és gazdasági háttérbe szorítás ellenére, az erdélyi magyar ki-
sebbség élhetett: a tiltakozás jogával. Elmondhatta sérelmeit nemzetközi 
konferenciákon, a bukaresti parlamentben és az erdélyi sajtóban. Ettől a 
lehetőségtől és jogtól ütötték el a magyar kisebbséget a második világhá-
ború után: mind Erdélyben, mind Szlovákiában. Azokban az országokban, 
ahol a szocialista rendszerek a lenini elvek szerint rendezték a nemzetisé-
gek életét. 
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Erdély életében 1944 szeptemberében új fejezet kezdődött. Tegyük 
hozzá nyomban: reménytkeltő jelek között. A reményre Petru Groza kor-
mányának megértő politikája adott okot. Az erdélyi magyarok közül ak-
koriban számosán úgy vélték, hogy az évszázados szerencsétlen ellensé-
geskedés nyugvópontra jut. A liberális színezetű román nemzetiségpoliti-
kának figyelemreméltó jele volt a kolozsvári magyar Bolyai egyetem 
megnyitása, a Magyar Népi Szövetség engedélyezése, amelynek első 
kongresszusán Groza magyarnyelvű beszédben meghirdette a magyar- 
román testvéri összefogás szükségét. 

A kommunista hatalomátvétel után megváltozott a helyzet. 1953-ban 
megalakult ugyan a Magyar Autonóm Tartomány, egy évvel később 
azonban megszűnt a Magyar Népi Szövetség. A Magyar Autonóm Tar-
tomány élete sem tartott sokáig: előbb Maros Magyar Autonóm Tarto-
mányra változtatták, majd 1967-ben a Végrehajtó Bizottság végleg meg-
szüntette. 

Az erdélyi magyar nemzetiség jogi helyzetének alakulását figyelve, 
Illyés Elemér helyesen mutat rá a román kommunista párt ellentmondásos 
politikájára, amely főleg a hatvanas évek végétől kezdve tapasztalható. 
Egyik kezével megnyirbálta a magyar kisebbség jogait, a másikkal en-
gedményeket adott. 1969 után például jelentős engedményeket tett a 
közművelődés, a közoktatás, a szervezeti élet terén. Az engedményeknek 
azonban megvolt az áruk. Erre tett célzást Ceausescu 1974. áprilisában, 
amidőn a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának ülésén a „román 
nyelv minél tökéletesebb elsajátításának szükségességét” hangsúlyozta. 
Ezekben az esztendőkben már az a felfogás érvényesült a nemzetiségi 
kérdésben, amelyet Ecaterina Bondor-Deliman így fogalmazott meg a 
„Lupta de clasa” című folyóirat egyik 1971-es számában: „Románia egy-
séges nemzeti állam, amelyben nemzetiségek is élnek.” A megállapítás 
tömör, ellentmondást nem tűrő és roppantul ismerős. Az első világháború 
után nagyhirtelen kialakult dunavölgyi „nemzetállamok” szellemiségét 
juttatja eszünkbe. A hasonlatosságon vajmi keveset változtatnak a világ-
nézeti kulisszák és drapériák, amelyek az új szocialista Romániát a polgá-
ri királyság nemzetiségpolitikájától óhajtják megkülönböztetni. 

A „nemzeti állam” rögeszméjét nem mosta el a kommunista hatalom-
átvétel. Mindössze a magyar kisebbséggel szemben alkalmazott taktika 
változott. Érzékletesen bizonyítja e tételt az erdélyi magyar iskolaügy 
helyzete. Az ötvenes évektől kezdve a magyar iskolákat kétnyelvűvé ala-
kítják, 1959-ben megszűnik a kolozsvári Bolyai Egyetem, majd Babes-
Bolyai Egyetem néven román–magyar egyetemmé válik. A kétnyelvű 
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iskolák jövendő sorsát a jelenleg használatban lévő tankönyvek sejttetik. 
Javarészük román iskolai könyvek meglehetősen gyarló fordítása. Elkép-
zelhető, hogy ilyen körülmények között minő a magyar irodalomtörténeti 
oktatás színvonala. Még súlyosabb a helyzet a történelemoktatásban. Az 
erdélyi magyar diák vajmi keveset tud a magyar múltról, a magyar törté-
nelem kimagasló alakjairól, mivel a történelemoktatás gyakorlatilag az 
1920-as évek eseményeinek ismertetésével kezdődik. Legjobb esetben a 
közös román–magyar vonatkozásokat regisztrálja. Milyen lesz az új ma-
gyar generáció, amely nem tud meríteni a magyar nemzeti történelem és 
irodalom forrásaiból? Ez a keserű kérdés talán a legriasztóbb „vészjel”, 
amelyet Illyés Elemér papírra vet. 

Ám legyünk igazságosak: a szerző Erdélyt járva, nemcsak „vészjele-
ket” látott, hanem egyebet is. A szellemi emberek, írók, költők, művészek 
hősies elszántságát, amellyel a magyar szót, a leírt betűt, a népdalt, a nép-
hagyományt őrizni akarják. Könyvének ezek a fejezetei felejthetetlenek. 
A szellemi élet valamennyi területét felméri, szól az iskolán kívüli népne-
velésről, a folklórkutatásról, a magyar zenei életről, képzőművészetről, 
irodalomról, könyvkiadásról. És e fejezetek, kivétel nélkül, a magyar 
nemzetiség szívósságáról, magára találásáról, kulturális és irodalmi építő 
munkájáról festenek nagyszerű freskót. Illyés Elemér könyvének második 
része arról értesít, hogy a legsúlyosabb megpróbáltatások ellenére: él az 
erdélyi tradíció. Él a munka, az alkotás megszállottsága, a nép szolgálata. 
E szolgálat módját, megjelenési formáját ugyanaz a bölcs politikai látás 
irányítja, mint a két világháború között. Reményik Sándor hajdani „ahogy 
lehet” hitvallását a megváltozott politikai viszonyok között Sütő András 
így fogalmazta újra: „... a fű lehajlik a szélben de megmarad.” A két hit-
vallás voltaképpen ugyanaz. Mindkettő a népi megmaradás módjára fi-
gyelmeztet. 

A nyomtatott magyar betű keserves esztendőkre tekint vissza Erdély-
ben. És lám, a legmostohább körülmények között is újjászületett az erdé-
lyi magyar irodalom. Előbb a napilapok bukkantak fel, majd a folyóiratok 
és az írók is megszólaltak. Igaz, a magyar könyvkiadás útja nem volt ró-
zsákkal kirakva. Kolozsvárnak a háború befejezése után két évtizeden 
keresztül nem volt magyar könyvkiadója. Az itt írt és nyomtatott könyve-
ken nem volt feltüntetve Kolozsvár neve. Itt élő tudósok, kutatók nem 
vállalkoztak nagyobb munkák megírására, mert hiányzott a publikálási 
lehetőség; ennek következtében a tudományos könyvkiadás lemaradt, 
vagy egészen megbénult. Az utóbbi időben megváltozott a helyzet. Ko-
lozsvárt a Dácia könyvkiadó működik, Bukarestben pedig a Kriterion. 
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Főleg az utóbbi végez dicséretes munkát. Havonta több mint 10 magyar 
könyvet jelentet meg. 

Az egyre szaporodó szépirodalmi művek mellett megdöbbentő a tu-
dományos munkák elenyészően csekély száma, mondhatni teljes hiánya. 
Mi lehet ennek a jelenségnek az oka? Mivel magyarázható, hagy a kiadók 
terveiből hiányoznak a történelmi művek, holott – miként Illyés Elemér 
barátaitól értesült – számos ilyen témájú kézirat évtizedek óta asztalfiók-
ban lappang és kiadásra vár. 

A jelenségnek nyilván politikai okai vannak. Az erdélyi magyar múlt 
kutatása és tudományos feldolgozása zavarja a jelenlegi politikai látás-
módot. Közelebbről pedig a román történelmi kutatás vizeit. „A román 
történelmi kutatás központjában – írja Illyés Elemér – a múltszázadbeli 
nemzeti függetlenségért vívott harcok, illetve az egységes román nemzeti 
állam eszméje és a két világháborút követő nemzeti vívmányok állnak ... 
A történelmi tudat kialakítását szolgáló tankönyvek még mindig hiányo-
san vagy eltorzítva mutatják be a magyar történelmet; korszakok, vagy 
korszakokat meghatározó történelmi alakok, súlyos tények sikkadnak el, 
amelyek nélkül összefüggéstelennek, érthetetlennek tűnnek az esemé-
nyek... A román történészek a mai politikai szemléleten át vizsgálják az 
erdélyi történelmi múltat, anélkül, hogy figyelembe vennék a gazdasági és 
társadalmi fejlődést, a demográfiai és művelődési élet sajátos jelenségeit.” 

 
* 

Amidőn az olvasó becsukja Illyés Elemér „Erdély változása” című 
könyvét és megkísérli megfogalmazni a műről az ítéletet, nagyjában a 
következőket mondhatja. Becsületes munka. Az igazságot kutató és a 
„vészjeleket” és a biztató tüneteket egyaránt rögzítő író vallomása. Vitat-
hatatlan, hogy a „vészjelek” riasztók és számukat tekintve, túlsúlyban 
vannak. Ám, mivel Illyés Elemér Erdély szülötte, és mivel vérében hordja 
szülőföldje és népe tradícióit, könyve arra figyelmeztet, hogy az elhagya-
tott, védtelen erdélyi magyarság továbbra is építi „... könyörtelen ég alatt” 
a maga hajlékát. A szülőföldbe és az anyanyelvbe kapaszkodva. 

Illyés Elemér munkája a müncheni Aurora Könyvek sorozatában látott 
napvilágot. Művészi kiállításban. Hirdetvén, hogy a müncheni könyvki-
adó idegen földön teljesíti – példásan – a nyomtatott betű hivatását: 
számontartani a dunavölgyi magyarságot. 
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NAGY KÁROLY 
Sokmillió magyar hiányzik tankönyveinkből275 

Hasznos ragaszkodnunk közeli és távoli anyanyelvi társainkhoz. Éle-
tünk életükkel való szimbiózisban van. 

Illyés Gyula, 1975. december 25. 
 

A New Brunswick-i (New Jersey, USA) Hétvégi Magyar Iskolában, ahol 
16 éve minden szombaton délelőtt átlag 70-80 külföldi születésű magyar 
gyermeket és fiatalt tanítunk a magyar nyelvre és kultúrára, ez évben 
Arany János Toldiját tanulmányozza a 12-14 évesek egy tíztagú haladó 
csoportja. Mikor az előkészítő beszélgetések során a Toldival kapcsolatos 
munkaterveinket, céljainkat tárgyaltuk meg, felolvastam osztályomnak 
Sütő András szavait az Anyám könnyű álmot ígér című könyvéből: „Téli 
estéken Arany Toldija tartott ébren, azzal a döbbenettel, mint mikor a 
szilvafáról a hátamra esve, szavamat vesztettem. Nem ismerjük a nyel-
vünket! – kezdett sajogni bennem a felismerés ... Újra meg újra visszatér-
tem a Toldihoz. Nyelvünk erdőzúgását hallgattam benne. Miután végig-
borzongtam a réti farkasokat, és Bence hűségében apámra ismertem, miu-
tán karizmaimat a Miklóséval összemértem, azzal kötött le tizedszer is, 
ami a kielégített kalandvágy helyén egyre növekvő hiányérzetemet enyhí-
tette: beszélni tanított.” Aztán valami olyasfélét mondtam az osztályom-
nak, hogy ebben a tanévben Arany János fogja őket is magyar írásra, ol-
vasásra, beszédre tanítani Toldi izgalmas történetével, mert Arany János 
minden magyar ember egyik legnagyszerűbb tanítómestere a magyar 
nyelv és irodalom tárgyában. 

A magyar pedagógia tudatosan vallja és alkalmazza azt az elvet, hogy 
a nyelv, a szó művészeinek: íróknak, költőknek a segítségével taníthatjuk 
legjobban az írást, olvasást, beszédet, nyelvtant, fogalmazást. Az olvasó-
könyvek gazdag irodalmi anyagot tartalmaznak, így gyermekeink már az 
alapvető szinten is költészettel és prózával, művészi élményekkel gazda-
godnak. Az olvasókönyvek szemelvényanyaga ugyanakkor a magyar iro-
dalomnak a mikrokozmoszát, jó esetben színe-javának hű tükrét is nyújtja 
a magyar nyelvű iskolás gyermekek számára. 

Napjainkban ez a tükör azonban még csorba, a mikrokozmosz még 
nem teljes. Nem azért, mert hiányzik a tankönyvekből néhány jelentős 
magyar író és mű – elvégre általános iskolai tankönyvek nem a teljességre 

                                                           
275 Megjelent a Új Látóhatár 1976. évfolyam 3. számában. 
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törekvő antológiák vagy irodalomtudományi szöveggyűjtemények. Ha-
nem azért, mert a Magyarországon és a világon sokfelé kiadott általános 
iskolai szintű magyar tankönyvekből minden jelentős író hiányzik aki 
bizonyos földrajzi területeken kívül lakik. 

A hatvanas évek második fele óta egyre köztudottabb a tény: a világon 
több mint tizenötmillió magyar él, tíz és félmillió Magyarországon, a töb-
bi azon kívül. Magyarországon az általános iskolai tankönyvekből hiány-
zik mintegy ötmillió ma élő magyar ember alkotása, irodalma, történelme, 
művészete, tudománya, kultúrája. A nyugati országokban kiadott magyar 
tankönyvekből pedig még többé. 

Ez a hiány nem minden ország magyar tankönyvében egyforma jellegű 
és mértékű. A magyarországi általános iskolai tankönyvek kizárólag Ma-
gyarországon lakó magyar írók műveit tartalmazzák. (Olvasókönyv 
1,2,3,4, Irodalmi olvasókönyv 5,6,7,8, Tankönyvkiadó, Budapest, 1970–
1972) Szerepel e könyvekben magyarra fordított szemelvényekkel klasz-
szikus és ma élő csehszlovákiai, németországi, romániai, franciaországi, 
amerikai, szovjetunióbeli, angliai szerző, de nem találunk olyan írót, aki 
ezekben, vagy más országokban magyarként él, magyarul beszél, ír, alkot. 
A Magyarországgal szomszédos országok tankönyveiben általában meg-
találhatók nem magyar íróké mellett ottani magyar írók és magyarországi 
írók művei, de a két országon kívüli magyar író alkotása egyetlen egy sem 
(bár ez alól lehetnek kivételek, amelyekről azért nehéz tudomást szerezni, 
mert a teljes tankönyvanyag szinte hozzáférhetetlen). Tehát, például, a 
jugoszláviai magyar olvasókönyvekben csak magyarországi és jugoszlá-
viai, a romániai magyar olvasókönyvekben csak magyarországi és romá-
niai magyar írótól olvashatók szemelvények a nem magyar íróktól magyar 
fordításban közzétett anyagon kívül. Nyugati országok (Egyesült Álla-
mok, Kanada, Német Szövetségi Köztársaság) alapszintű magyar tan-
könyvei főleg a múltat tükrözik. Egy-két kivételtől eltekintve, ahol Illyés 
Gyulától, Mécs Lászlótól és Weöres Sándortól olvasható néhány szemel-
vény, ma élő magyarországi író-költő műve általában nem szerepel e 
könyvekben. Teljesen hiányzik a Magyarországgal szomszédos országok 
élő irodalma és hiányzanak – különös módon – a nyugati országok ma-
gyar íróinak munkái is – jelentéktelen és irodalomnak, művészetnek nem 
is igen nevezhető néhány kivételtől eltekintve. Még az Anyanyelvi Kon-
ferencia eddig megjelent egyébként kitűnő tankönyveiben is hiába keres-
sük a Magyarországgal szomszédos és a nyugati országok magyar költőit, 
íróit, tudósait, képzőművészeit és zenészeit. 
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Miért van az, hogy egy 184 oldal terjedelmű jugoszláviai magyar olva-
sókönyvben van eszkimó, indus, kínai és spanyol népmese – és jó, hogy 
van! – de felvidéki, erdélyi, kárpátaljai vagy nyugati magyar író műve egy 
sincs (Szűcs Dankó Veronika, Fehér Ferenc: Aranykapu, Olvasókönyv az 
általános iskolák harmadik osztálya számára, Tartományi Tankönyvkiadó 
Intézet, Novi Sad, 1970)? Miért van az, hogy egy 288 oldalas magyaror-
szági olvasókönyvben van görög monda, török történet, litván író elbeszé-
lése és amerikai író regényrészlete – és jó, hogy van! –, de az ország hatá-
rain kívül élő magyar író műve egy sincs (Magyar irodalmi olvasókönyv 
az általános iskolák 6. osztálya számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 
1971)? 

E tankönyvek szerkesztői számára külföldiből a kisebb jelentőségű is 
fontosabb, mint magyarból a kiváló? 

És miért van az, hogy egy 388 lap terjedelmű németországi magyar 
irodalmi olvasókönyvben három szemelvény is olvasható Gyulai Páltól, 
kettő-kettő Herczeg Ferenctől és Nyíró Józseftől, egy-egy Komáromi Já-
nostól és Pósa Lajostól (és ha ezek közkedvelt írások: miért ne szerepel-
jenek egy szemelvény-gyűjteményben?), de egyetlen egy sem a budapesti 
Csoóri Sándortól, Déry Tibortól, Nagy Lászlótól, Nemes Nagy Ágnestől 
és Sánta Ferenctől, vagy az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki és 
nyugati tájak legjobb élő magyar költőinek, íróinak bármelyikétől is 
(Horváth Ferenc: Hazánk, olvasmányok a magyar irodalomból. A magyar 
nyelvtan elemei. Magyar Iskolabizottság, München, 1971)? És miért van 
az, hogy egy 438 oldalas amerikai magyar tankönyvben Pósa Lajostól öt 
szemelvényt is olvashatnak a tanulók, Herczeg Ferenctől, Lampert Gézá-
tól, Szabolcska Mihálytól kettőt-kettőt, Donászi Magdától és Nyírő Jó-
zseftől egyet-egyet, de Illyés Gyulától, József Attilától, Németh Lászlótól, 
Szabó Lőrinctől, Tamási Árontól, Weöres Sándortól és más újabbkori 
magyarországi, szomszédországi vagy nyugati magyar íróktól egyetlen 
egyet sem (Magyar József: Kincses láda felnőtteknek, korszerű magyar 
olvasókönyv ifjúságnak. Árpád könyvkiadó, Cleveland, Ohio, 1968)? 

Vagy e tankönyvek szerkesztői számára a múltból a középszer is fon-
tosabb, mint a jelenből a műalkotás? 

A Magyarországon kívül élő sokmilliónyi magyar kétnyelvűsége, 
kétkultúrájúsága olyan adottság, amely egyben az emberiség egyetemes 
értékeit is gyarapíthatja. Hiszen, ha a többségi társadalomban való cselek-
vő, alkotó részvételen kívül magyar nyelvét és kultúráját is gondozza a 
kisebbségi, vagy a szórványban élő magyar s ha így egyenlő szinten mű-
velt két kultúráját egymásnak közvetíti, akkor Magyarországon kívül ma-
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gyarként is élni nehéz, de egyben jelentős és szép feladat, mert egy-egy 
hű közvetítő egész népeket segíthet egymás jobb megértéséhez. Hogy 
valaki igaz tolmáccsá válhasson, ahhoz természetesen jól meg kell tanul-
nia a közvetítendőket részleteiben és teljességükben. Ha tankönyveiből 
nem a teljes magyar kultúrát kapja a külföldi magyar fiatal, akkor eleve 
megakadályozzuk, hogy a valóságnak megfelelően közvetíthessen, a tel-
jes igazságot tolmácsolhassa. Ha a magyarországi fiatalok tankönyveiből 
hiányzik más országok magyarsága: műveltségük hiányos lesz. És ha a 
különböző országokban élő magyar tanulók tankönyveiben nem szerepel-
nek más országok magyar írói, akkor magárahagyottabb és kilátástala-
nabb lesz a fiatal számára a közvetítő szerep, nehezebb és ezért ritkább 
annak vállalása. 

Az alapozás az általános iskolai szinten történik. 6-14 éves korában ta-
nul tulajdonképpen legtöbbet az ember: megtanulja egyebek közt a nyelv 
használatát, ami élete végéig ismeretszerzésének, egyénisége kifejezésé-
nek és megvalósításának egyik eszköze lesz. Az ebben a korban forgatott 
tankönyv: modell is – a gyermek számára a felnőttek világának, a valósá-
gos világnak, az ő jövője világának modellje. Ha a gyermek úgy nő fel, 
hogy tankönyvei, modelljei egyáltalán nem tartják számon ennek vagy 
annak az országnak a magyar irodalmát, akkor az ifjú és később a felnőtt 
könnyen arra a következtetésre juthat, hogy azt a magyar irodalmat tehát 
nem is érdemes, nem is fontos számon tartani. Sőt: hogy ott magyar iro-
dalom nincs is. 

A jövő magyar olvasóit a tankönyvek is nevelik –, tehát hogy kiről és 
miről fognak tudni, milyen magyar irodalmat fognak olvasni, értékként 
becsülni – alkotni is! – a jövő magyar nemzedékei, az a mai iskolai tan-
könyvektől is függ. Hogy tehát a mai magyar fiatalság nem tud, vagy csak 
homályosan és keveset tud a világ tizenötmilliónyi magyarságának kü-
lönböző országokbeli csoportjairól, annak a tankönyvek következetes 
kihagyásai is okozói. 

A tankönyvekbe való felvétel legfontosabb oka és feltétele a művek 
magas művészi színvonala, emberi és magyar irodalmi értéke kell legyen. 
Tizenötmillió magyarban gondolkodva, torzító öncsonkítás fiataljainkkal 
nem megismertetni nagyszerű magyar műalkotásokat, élő klasszikusokat, 
jelentős magyar értékeket – földrajzi-politikai határok miatt. 

Dicséretes szándékú munka például egy csehszlovákiai magyar tan-
könyv: Tolvaj Bertalan: Az Irodalom III, Szöveggyűjtemény a középisko-
lák 3. osztálya számára (Slovenské Pedagogické Nakladatelstvo, Bra- 
tislava 1969). A századfordulótól napjainkig bemutatja a világirodalom, a 
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magyarországi és a csehszlovákiai magyar irodalom, de a jugoszláviai és 
a romániai magyar irodalom fontosabb íróit is. Igaz, hogy ez utóbbi két 
irodalom összesen csak 3-3 szemelvénnyel szerepel és igaz, hogy a kár-
pátaljai és a nyugati magyar irodalom e könyvből is hiányzik, de a kite-
kintésnek, teljességre, a számontartásra való törekvésnek legalább a szán-
déka világosan és tanulságosan érvényesül. Talán a magyarországi általá-
nos iskolai tankönyvek tartalmának gazdagodása is remélhető a jövőben, 
mert az 1976 februári Köznevelés-ben megjelent új tantervi tervezetek 
szerint az ötödikes és a hetedikes magyar irodalom tananyaga már tartal-
maz majd egy-egy szemelvényt a romániai, a jugoszláviai és a szlovákiai 
magyar irodalomból. A nyolcadikos anyagban összesen egy ilyen szemel-
vény található. 

Ifjúságunkat – tehát jövőnket – akkor gyarapítjuk felelősséggel, ha 
tankönyveinkben a valóság, az igazság: a tizenötmillió magyar múltjának 
és jelenének teljes irodalmát, tudományát, történetét, művészetét, kultúrá-
ját adjuk át gyermekeinknek. A magyar kultúra nemcsak itt, vagy ott iga-
zi, hanem mindenütt, ahol a világ tizenötmilliónyi magyarja él, és nem-
csak volt, hanem van, meg lesz is: gyermekeinktől, de tőlünk is és tan-
könyveinktől is függ, hogy milyen lesz. 
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LÖKKÖS ANTAL 
Számvetés276 

Tollas Tibor: Irgalmas fák, Saáry Éva képillusztrációival, Nemzetőr, 
München 1975,88 lap 
 
Életfa, szemöldökfa, karfa, ajtófélfa, kapufa, mesterfa, sátorfa, aprófa, 
tűzifa, gallyfa, ágfa, hasábfa, szálfa, nótafa, májusfa, látófa, termőfa, csu-
dafa, tulipánfa, családfa, nemzetségfa, világfa, mesefa, rovásfa, rózsafa, 
párnafa, gyümölcsfa, csemetefa, karácsonyfa, tilalomfa, hámfa, járomfa, 
haszonfa, kaptafa, bányafa, dongafa, piszkafa, sodrófa, sulykolófa, hajító-
fa, csapófa, szárítófa, szégyenfa, támfa, gyámfa, keverőfa, simítófa, min-
tázófa, talpfa, vállfa, gömbfa, díszfa, bálványfa, boldogasszonyfa, sasfa, 
istenfa, égigérő-fa, lármafa, szolgafa, bitófa, fejfa, kopjafa, koszorúfa, 
keresztfa. 

Nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy egészben ne idézzem a Fá-
ból faragott litániát. Tollas Tibor eddig megjelent versei között a megje-
lölendő mezsgyekövet. A vers ugyanekkor alkalmat ad arra is, hogy eltű-
nődjünk az irodalmi élet sok-sok furaságán, az előítéletek, a sógorság- 
komaság csalhatatlan, üdvöt-adó vagy kárhozatra-kijelölő megfellebbez-
hetetlen kijelentéseinek kiirthatatlan dudvatengerén. 

Az irodalom világa (most csak a magyar nyelvűről lesz szó) soha nem 
szívelte a demokráciát, még az egypárturalom előtt, vagy azon kívül sem. 
A pápák, főpapok ítélete a dogma erejével bírt és bír; az induló költő élete 
végéig, megboldogulása után is, a ráaggatott habitusban köteles megma-
radni. Népies költő, intellektuális költő, szavaló költő – ezzel meg- szaba-
tott, hogy a szóbanforgó jámbor négylovas temetést kap majd nemzeti 
himnusszal, vagy csak harmadosztályú gyászhuszárok billegetik ki vállu-
kon a temetőbe. 

Anatémák, elhallgatások. Kinek van bátorsága megkoppantani a tabu-
kat, vagy újjal mutatni a mindenkori konjunktúrás nagyokra, hogy mezte-
lenek? Meddig kell szeretnünk a dagályos Adyt vagy az érzelgős Tóth 
Árpádot? Bevallom, nem merem tovább folytatni. Mi olvashattuk az öre-
gedő Mécs László verseit, mégis serényen hallgattunk Babits tanár úr 
katedrás, ellentmondást nem tűrő kijelentése után. 

Meglepetés az Irgalmas fák, azok számára, kik olvasták az előtte meg-
jelent köteteket. Messze vagyunk a „Bebádogoztak minden ablakot” 

                                                           
276 Megjelent a Új Látóhatár 1976. évfolyam 3. számában. 



 

1142 

hangvételétől. Hosszú, magányos elmélkedések-kínlódások nyomait hord-
ják a versek. Igaz, a tapsrakész hallgatóság helyén fák hallgatnak-
ítélkeznek és kényszerítik, hogy önmagára nézzen, minden hívság nélkül, 
őszintén, a hirtelen magára maradt ember rémületével. Ez a fákkal való 
szinte fizikai azonosulás ösztökéli előre a makacsul félrenézni kívánó 
gondolatokat, a nagyban, az ékesen kimondhatóban vigasztalást-keresőt. 

Némán nyújtózó nyári faként, mely nem kérdez és nem felel, elérhetet-
len szép álmokért már nem nyúlsz, csak sütkérezel. 

(Zsákutca) 
Számvetés ez a kötet, józan, kiábránduláson túli hűvös hanggal. Egy 

másik világot fedez föl, melynek hangját, lélegzetét oly nehéz meghallani 
a béka-egér harcok hangos csatazaja mögött. A fák meghalnak, önkénte-
sen és egyedül. A lombtalan évszakot is magukban küszködik át, mert 
gyötrődés nélkül semmi és senki nem születik újjá, ahogyan vers sincsen 
küzdelem nélkül, csak „automatikusan” egymás mellé pökött vagy a 
széphangzás kedvéért kiválogatott szóhalmaz. 

A kínban megszült gondolat a formát is alakítja, gyúrja a maga hason-
lóságára. Így potyognak le, szinte maguktól, a cifraságok, a szépítőszerek. 
Ám a formával sem mindig könnyű és eredményes a küszködés. Nehéz 
megválni a „görcsös rémület”, „mézízű nyarak” vagy „kísér emléked tűnt 
ifjúságom” ma már csak verselgető öregurakat elérzékenyítő kliséitől. A 
pattogó ritmus sem abból a világból ered, melyben az Irgalmas fák költő-
jét képzeli és tudja az olvasó. 

Egy verskötetben mindenre lehet példát találni. A Fából faragott litánia 
olvasása után rossz ízlésre vallana olyan sajátosságokról disszertálni, me-
lyek ebben a kötetben meghalványodtak, ha nem is tűntek el egészen. A 
„Pogány ima az égigérő fához” például egészen juhászferenci epikus ára-
dással és inspirációval megy a maga útján, minden segítség nélkül, s mö-
géje lehetne sorakoztatni még vagy egy tucatot. 

Fekete-fehér tónusban íródtak a versek, így élnek mellettük Saáry Éva 
fényképei is fákról, fatörzsekről, ágakról. A képek is a fák tökéletességé-
nek diadalát hirdetik, kik gyökereikkel a földbe kapaszkodnak, ugyanak-
kor azonban az ég felé is gyökeret nyújtanak ágaikkal. 

Semmi nem kíván nagyobb erőfeszítést, mint a megújulás, hiszen azt 
kell magunk mögött hagyni, amiben élet-igazolásunkat láttuk eddig, mi-
nek hitére mások is biztattak. Ám a megújulásra való készség nélkül em-
ber sincsen, költő sincsen. Azt hiszem, így kell néznünk az Irgalmas fák 
kötetét is, a Fából faragott litánia új utakra mutató versével. 
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KOVÁCS IMRE 

A haza nemcsak kert277 

Flórián Tibor: Keserű gyökéren, Versek, Pilvax Publishing Corp., New 
York 1975, 176 lap 
 
Flórián Tibor a Felvidéken született és Erdélyben nevelkedett. Anélkül, 
hogy elhagyta volna a Kárpát-medencét, mire férfiúvá lett, három ország-
ban élt, három állam-nyelven beszélt, ha kellett, védte jogait. Az utolsó 
harmincöt évet nyugati száműzetésben, ennek javát Amerikában töltötte. 
Ez a sors megmagyarázza emberi és írói magatartását. Költészete a hatá-
sok és benyomások zuhatagában fejlődött, érlelődött emberivé, megértő-
vé. A tollat néha kardként forgatta, de „sohasem esküdött a bosszú istené-
re”, bár a meg-megújuló kisebbségi sors, melyből nem tudott kimenekülni 
még Amerikában sem, sokszor elkeserítette. 

Mindig a békére vágyott. A háború kitörésekor, 1939-ben ezt írja: 
„Szuronyok között a hegyeket nézem ... kolompszó őrzi békességemet.” 
Egy elsüllyedt világból küldi palackpostáját: 

Ülünk a parton, lábunk alatt a nagy folyó. 
Ez az utolsó, békés őszi nap, 
A fák felé ökörnyál úszik, fejünkre arany levelek hullnak,  
a víz is a béke ritmusát dalolja. 

Aztán a nagy ugrás: menekülés, emigráció. Flórián Tibor négy évet 
töltött Bajorországban, egy részét lágerben. Hangulatát önérzetesen, nyer-
sen fejezi ki: „Barbár vagyok, keletről jöttem, ítélj nyugat, ítélj fölöttem.” 
De be se várja az ítéletet, keserűen felkiált: „Ne higyjetek a nyugatnak!” 
Visszaborul a múltba: „A Szamos, s a Maros várnak engem, ... csak ott-
hon lehet emberként élni.” Vágyait, sóvárgását azonban lefojtja csalódott-
sága: 

A Duna sok hajót, sugarat, bús álmot ringat, 
... mintha nézném a történelmet, 
Úsznak lassan a magyar hajók, s kitépik vágyainkat. 

New York, a nagyváros, iszonyattal tölti el. Flórián mesterien érzékel-
teti atmoszféráját, főleg visszavonulása éveiben, egy Connecticut-i ház-
ban, New Milford községben, erdő mellett, hegyek között. Először kuny-
hóra gondol, amit romokra építene (a jól ismert emigráns összezsugoro-
dás): a nagy házban boldog, kertje minden fáját, bokrát, virágát ismeri, 
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becézi, beszél hozzájuk. Megénekli formájukat, kecsességüket, szeretetü-
ket és vonzódásukat. Barátai a madarak, a mókusok, a méhek. A felvidéki 
és erdélyi tájhoz hasonló környezetben gyökeret ver, legalábbis ezt hiszi. 
A magyar költészetben sehol sem olvastam ilyen szeretettel és lelkesedés-
sel írni egy házról, amely a költő otthona, szinte már hazája – új hazája. 
Hasonló érdeklődéssel és azonosulással még senki sem figyelte meg és 
méltányolta a körülötte lévő világot. Megkapó, ahogyan Flórián a termé-
szetet ábrázolja: a kertet tavaszban, nyárban, őszben és télben, ködben, 
esőben; vihar után megtépázottan; magához térten, megint teljes virulás-
ban. S ahogyan kinyit egy ablakot és kitekint a kertbe, az erdőbe, a világ-
ba, annyi emléket hoz vissza az elveszett ifjúságból és a hazából, hogy az 
olvasónak szinte belefájdul a szíve. 

Diadalnak tekinti, hogy a Connecticut-i hegyek között megtalálta Er-
délyt, a maga Erdélyét, s ha ez nem is kárpótolja teljesen a régiért, a kettő 
mégis eggyé mosódik verseiben. Az örömujjongásba, hogy újból gyökeret 
vert, némileg didergés vegyül: igaz-e, amit érez? Vagy becsapja magát? 
Agyára nehezedik, lelkében sajog a kétely: 

A föld nem ad hazát, a haza nemcsak kert, nemcsak erdő 
Hazát nem ad 
egy ünneplő terem, 
hol köréd állnak a magyarok. 

Keresi, csüggedten keresi az elveszett hazát, hiszen még megelégedett-
ségében, „ünnepnapokon is keserű gyökereken él.” Innét a kötet címe. Az 
új ház mögött ott áll „és egyre nő a régi ház”, s hol vannak a boltíves szo-
bák? Éjjel arra ébred, hogy „rigók szárnyalnak a Szamosról, s rikoltó to-
rokkal hívják a várost hajnali misére”. Nincs más megoldás, döbben rá, 
mint: 

úgy légy önmagad, hogy benned legyen a vihar és a csend, 
az ország, 
s ki benne hazátlan bújdosik: az ember 

Amerikában új fogalmak, új kísértések, új próbák szorongatják: mi a 
fontosabb, szabadság vagy szeretet? A szabadság elé helyezi a szeretetet, 
mert a szabadság teremthet és teremt gyilkosokat is, a szeretet soha. 

Szembe kell néznie a maga elmúlásával, a halállal is. Néhány évvel ez-
előtt ájultan kórházba vitték. Amikor magához tért, eszméletlenségére 
úgy emlékezett vissza, hogy naplemente volt, remegett a föld, fekete ma-
dár keringett fölötte és hatvankét éve erdejéből kitört és sötéten ráült a 
köd. 
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Nem fél, de azért csendesen alkudozik: ki köti meg az időt, hogy fiatal 
maradjon. Aztán lemondóan kérdezi, szabad-e még gondolnia az ifjúság-
ra? Nyaraiból telik-e még többre? A télben felsóhajt: milyen jó lenne élni 
még néhány telet... A szél „keletről hívja”, de beletörődéssel tudomásul 
veszi, hogy sírja Amerika lesz. 
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ALBERT PÁL 
A Városalapító278 
Komád György: Les Fondateurs, Ed. du Seuil, Paris 1976, 244 l. ill. Der 
Stadtgründer, List Verlag, München 1975, 237 l. 
 
„Román”: „regény” – emígy hangzik Konrád György magyarul minded-
dig meg nem jelent művének, A Városalapítónak műfaji megjelölése a 
német, illetve francia kiadásban. A megnevezés azonban tüstént kétsége-
ket ébreszt az olvasóban; olyan találós kérdést ad föl néki, melyre szeren-
csésen válaszolva talán Konrád íróságának jellegét s mindössze két 
könyvvel a magyar irodalom élvonalában elfoglalt helyét is pontosabban 
tudná meghatározni. Mert vajon regény-e A Városalapító, ha alig van 
regényesen autonóm cselekménye? Én-regény akkor, „napló”, följegyzé-
sek füzete, egy tevékenységre és közéletibb szerepre hivatott és érzékibb, 
vérmesebb Rilke újmódi Malte Laurids Briggeje; avagy esszé-regény in-
kább, hiszen az elbeszélés fragmantumait, állóképeit szociológiai-
történelmi, olykor metafizikai kicsengésű megjegyzések, elmélkedések, 
nemegyszer kisebb értekezések keretezik? Vagy tekintsük mégis mintegy 
„énekekre”, többoldalas „strófákra” lebontható prózaversnek, a nietzschei 
Zarathust-ra, a gide-i Nourritures Terrestres kései utódának: erkölcsi és 
közéleti intésekkel, példázódásokkal, látomásokkal, lázálmokkal, szürreá-
lis kifuttatásokkal, hosszan litániázó mellérendelő sorolásokkal és képi 
tömörítésekkel, eliptikus ugrásokkal; s a típuson bévül nevezzük rapszó-
diának, hol rejtett megfelelések, tematikai rárímelések szerint követik 
egymást nyugtalan ütemben az útirajz-töredékek és disszertációfejezetek, 
a panaszok és pereskedő beolvasások, a vágy erotikus, szado-mazochista 
fantazmái, meg az izmos publicisztika? Vagy fogjuk rá végül, 
modernistább meghatározással élve, hogy egyszerűen szöveg, a 
végnélküli bővítés, a hangnemeket váltó visszatérő ismétlés szédítő-
mámorosító lehetőségével, a boldog fogalmazás halmozó és nyitott struk-
túrájával, a retorika valamennyi pointe-jével, feszültséget teremtő és iro-
nikus agytornára hívó eljárásával, dúsított és továbbfejlesztett metaforák-
kal, antitézisekkel, zeugmákkal, hipallagékkal, oximoronokkal, többsé-
gükben olyan alakzatokkal, melyek az elvontnak kölcsönöznek konkrét 
képi valóságot, s a köznapit emelik a stílus mutatványával a szökdelő 
gondolat atrakciójába? 
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Hogyan ír Konrád György, miért így ír, szinte paroxizmusig (manírig?) 
fokozva beköszöntő regényének, A látogatónak stiláris tulajdonságait? A 
lelkiismeretes filosznak ezen kellene elsősorban töprengenie. A közszol-
gálatot is teljesítő recenzortól ezúttal mégis frivol kihívás volna: egyelőre, 
első ismertetésben (s persze a könyv megjelenésének sajátos körülménye-
it is figyelembe véve) kötelessége tudomást venni, számot adni A Város-
alapító oly vehemensen hangoztatott jelentéséről, publicisztikai hévvel 
hirdetett üzenetéről, mellőzhetetlen tartalmáról, félreérthetetlen mondan-
dójáról. Műfaji boncolgatás, stilisztikai elemzés helyett érjük be hát idé-
zetekkel illusztrált ismertetéssel; s ezt a célt szolgálva az ügyesebb szét-
szedés és összerakás helyett, didaktikusán, csupán három réteg szétvá-
lasztásával, elkülönítve egymástól a gyaníthatóan önéletrajzi elemekből, 
polgári emlékekből, szakmai tapasztalatokból is táplálkozó és példásra 
összekomponált fiktív életrajzot; az emennek fonalára fölfűzött elmélke-
déseket, esszéisztikus futamokat; meg a talán színesítésre, dúsításra is 
szolgáló (és esetleg némi szervi gyengeségről is árulkodó) lírai kötőanya-
got, jobb szó híján: érzéki és borzongató „szürreális” habarcsot ... 

Életrajz, egyes szám első személyben, a vallomás és az emlékezés zak-
latott hangnemében, egy várostervező monológjában előadva A Város-
alapító, s ennyiben legalább kapcsolódik egy elég tiszta regénytípushoz 
(kézenfekvő példával a camus-i Bukáshoz; szerényebb, honi összevetés-
ben Somogyi Tóth mindmáig egyetlen maradandó kísérletéhez, a Próféta 
voltál, szívem-hez): a kétes mérleget megvonó, a múltba bizonytalan ér-
veket keresve szeszélyesen, csapongva, nem egy részletet homályban 
hagyva visszapillantó „válság-regényhez”. Konrád „várostervezője”, egy 
„vidéki város főépítésze” a magánember (és gyaníthatóan a közember) 
válságos pillanatában kezd rá monológjára. Nel mezzo dél cammin (azaz a 
mi korunkban valahol az ötödik évtized közepén) jár ő is életútján, mikor 
a romladozó test már „unalmas társbérlő”, s az érzéki kaland is jobbára 
gépies, kedvetlen feladat; mikor egyre nyugtalanabbak az álmok, a nappa-
lok csömörös magányát pedig kihúzott telefondugó óvja; mikorra már 
terhesen nehezednek ránk a fölhalmozott kudarcok és kis szégyenek, s 
megszaporodott felesleges tárgyaink, lakásunk fullasztó kacat-leltára csak 
a már soha nem teljesíthető ál-feladatokra, kihamvadt mohóságokra fi-
gyelmeztetnek. S a sorok között keresve, képekből olvasva találhatnánk 
esetleg történelmi igazolását is ennek a válság-hangulatnak: a regény „je-
lenében” 1968 táján, nem sokkal 1968 után vagyunk (mert ha nem az 
egykori Budapestre, Prágára gondolhatunk ilyen följegyzéseket olvasva: 
„tankok egy holtvágányra állított tehervonaton”; „páncélosok gördülnek 
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ki emeletes szállítórepülőgépekből, felcsörtetnek a hidakra, körbejárják a 
múzeumokat, átrobognak a kertvendéglőn, tiprómozgást végeznek a dísz-
cserjéken, s ráfordítják toronyágyújukat egy tehetetlen kapura”), vagyis 
olyan pillanatban, amikor az egész magyar értelmiség közérzetét megron-
tóan mogorvább és provinciálisabb formát öltött az előző fél évtized még-
iscsak szabadabb szellemű konszolidációja. 

A válság-hangulatban a tevékenység is csak ál-tevékenység; vidéki ki-
szállások, egy-két külföldi út, egy dalmáciai nyaralás, temetői szónoklat 
az öngyilkos főnök sírjánál. Az elbeszélő zaklatott képzelete inkább a 
múltban kalandozik; az ősöket idézi, a sűrűvérű, de fegyelmezett, tartásos 
polgárokat, még jó lelkiismeretű „építőket”, vállalkozókat, meg persze 
saját múltját, életútját. A gyermekkort, a városi otthonban és a vidéki bir-
tokon; a háborút, a bujkáló katonaszökevényt; a családi vagyon államosí-
tását; a kezdetben hittel hitt szocialista ábrándokat, a „történelmileg aktív 
ember” voluntarista illúzióját, azt a folyamatot, hogyan lett a „polgárból 
értelmiségi”, „tervező a korai szocializmus időszakában”, „rendpárti bü-
rokrata és egy nyitott jövő ügynöke”. („Technikusa lettem egy központi-
lag megszabott katonai stratégiának, középmagas szinten a döntési gúlá-
ban; ceruzámat egy nép boldogulásának rajzlapjára téve, hogy fölvázol-
jam rá kollektív történelmünk legmerészebb látomásait, minden ellent-
mondás számomra hiba volt, mely nem a hatalom szerkezetéből: a végre-
hajtók tudatából ered. Az eszmék hajtóereje mellé, a munkaerő szerény 
díjazásán kívül az igazgatási erőszakot magam is szükségesnek véltem. 
Néhány puhafedelű füzet vastagítva szedett jelmondatait ismételve birto-
kosa voltam egy történelemfilozófiának, magam voltam az általános tör-
vény az engedetlen és önző egyénekkel szemben. A terv somomra nem 
hatalomgyakorlás: a közjó megvalósítása volt. Azt hittem, mindennél ha-
tásosabb a szerveződés katonai modellja: egyetlen központ, lépcsőzetesen 
lefutó döntések, melyeket az alsóbb szervek pontosan végrehajtanak. Alul-
ról jelentés fölfelé, felülről utasítás lefelé, az alsó szintű érdek feltételes és 
részleges, a magasabb szintű feltétlen és általános.”) Drámai fordulat a 
közéleti múltban: a letartóztatás, a három esztendős börtön; tragikus vég-
kifejlet egy drámaian mozgalmas, szerelmesen cívódó házasság huszadik 
évfordulóján: a feleség végzetes autóbalesete. S a jelen, a jövő: az immár 
felnőtt fiú; mint az apa, ő is egy egész nemzedék példásra kerekített arc-
képével-jellemzésével: „Építész és filozófushallgató, tervezőgyakornok a 
városrendezési szakosztályon, segédápoló a baleseti kórház 
öngyilkososztályán, közveszélyes munkakerülésért rendőri felügyelet alá 
helyezett színházszervező, hatósági ellenőrének sértegetéséért hat hónap-
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ra elítélt erőszakos bűnöző. Én három évet ültem, ő három hónapot, uno-
kámat, ha lesz, a történelmi haladás alighanem elszegényíti egy férfiava-
tással.” 

Hiányos az életrajz, néhány „hitelesítő”, „naturalizáló” magánéleti 
mozzanaton kívül az író főleg azokat a láncszemeket adja meg, melyekre 
fölfűzheti „üzenetét”, történelmi-szociológiai észrevételeit, avagy, okkal 
megnyomva a szót, leszámolásának, „beolvasásának” futamait. Mert A 
Városalapítónak talán nem mint regénynek, de írásnak, könyvnek lénye-
ge, hogy kíméletlen, emígy összegezve az országban nyilván még papírra 
nem vetett vádirat: egy, néhány járulékos elemmel úgy-ahogy általánosí-
tott „közép-kelet-európai ütközővárosról”, „érdekszféravárosról”, 
„védőövezetvárosról”: valójában a sztálinizmus magyarosan provinciális 
gyakorlatáról, a magyar poszt-sztálinizmus provinciálisán megalkuvó, 
szomorú-groteszk változásairól. 

A közelmúltról elmondottak viszonylag ártalmatlanabbak; a dolgok 
megnevezéséhez, az „éneklő holnapok” korának leleplezéséhez ma már 
ott sem kell mindig konrádi bátorság; más is emlegethet pincemulatót, 
mely hajdan ávós kínzókamra volt, s példázódhat a „monopólium teoló-
giaigényéről”, az eszményi képet és a köztapasztalatot erőlködve egyezte-
tő hitről. Jóval merészebb viszont, mit a jelenről, a hatvanas-hetvenes 
évek fordulójának Magyarországáról mond el egy marxista indulású és 
lényegében független marxistának megmaradt elme felelős háborgásával s 
ellenszenvének vagy rokonszenvének csak utólag kikövetkeztethető el-
hallgató cenzúrájával. Mellékszakmája nem hiába a szociológia s előző 
könyvéből átmentett egyik rész-műfaja a „tereprajz”: szociológiai soroza-
tokban, szenvedélyes tereprajzban térképezi föl a mai magyar társadalom 
majdnem valamennyi kisemmizett avagy elvben hirdetett szerepéhez mél-
tatlan helyzetben lévő osztályát-rétegét. Mint Haraszti Miklós, így szól a 
futószalagon dolgozó, „darabbéres” munkásról, ki „jobb, ha lopott rézből 
nyúzókést esztergál az igazgatási vezetők vadásztársaságának, és saját 
pergetésű akácmézet hoz a művezetőnek, mint ha járandóságáért szót 
emel”; a falusi élet lehúzó, képzeletet kiölő, elsorvasztó kereteiről; a ci-
gány-problémáról; a „lumpen-elemekről”, pályaudvari lézengőkről, ko-
szos várótermekben jelképesen is hiába „várakozókról”, a jobb, az emberi 
élet után sóvárgókról. A másik oldalról, gyorsabb képekben, de azért szo-
ciológiai általánosítással mutatja be, többek között, a tányér- sipkás határ-
őröket vagy a kimustrált öreg forradalmárokat (kiknek életútjuk kései 
állomásai: „börtönzárka, szívkórház, nyugdíjazás ünnepélyes kitüntetés-
sel, elvi csaták a veteránok szeretetotthonában, állami temetésen munkás-
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dalárda és rézfúvózenekar”); kettejük között pedig ott áll a konrádi sze-
reposztásban a némi küldetéses megalomániával talán túlzottan is nagy 
szerephez jutó s talán még több szarkazmussal és öniróniával szemlélt, 
mert többé-kevésbé kivételezett helyzetű értelmiség, vagy ahogy időnként 
szívesebben mondja: a „technokraták”, a „tervezők”, az „újkor kulcsfigu-
rái”, kikben a „tudás” szövetkezik a „hatalommal”, a gőg a rossz lelkiis-
merettel, az érdekvédő megalkuvás a cinkosan csömörös tudattal ... 

Még ennél is elmarasztalóbbak s kihívóan kétfelé is vágók azok a fu-
tamok, melyek történelmi múltat és jelent fölismert folytonosságban mu-
tatnak be, egyszerre emlegetve egy nyomorult történelem nyomorúságos 
szenvedőit és túlélőit, egy kiszolgáltatott, szükségből alázkodó-
alkalmazkodó provincia hol undorral megvetendő, hol megbocsátó szána-
lomra méltó hitványságait. Epét hány a múltra a szellem, ha oly gyakran 
ismer „vidéki csatlós- és rendőrállamra” (mely „népét inkább maga tize-
deli meg, semhogy mások tegyék ezt vele, kényszerként tisztelve másod-
rendű érdekeinek legbutább megfogalmazásait”); idegen hódító, megszál-
ló vagy „fölszabadító”, „homokfejű vezérek, basák, tábornokok” a „föl-
perzselések közt tengődő közjátékok” idejére mindig kényelmesen letele-
pedhetnek itt, akad őket szolgálni gyáva, tehetetlen, alig berzenkedő 
nyárspolgár elég. Konrád nemzeti érzékenységbe is vágó, szenvedve 
szenvedélyes szókimondása azonban berendezkedett rendszert sértő me-
részségbe csap át, amikor ezt a történelmi múltból levont szomorú képle-
tet a jelenre is érvényesnek tartja, egy mozdulatlan, merev, parlagian és 
provinciálisán materialista rend kicsinyes vágyakat dédelgető, önigazoló 
közhelyek posványában meglapuló nyárspolgáraira és gazdáira: „Nem 
akarom a várost, ahol az idősebbek gyűlölik a fiatalokat, mert túl sok 
változás történt velük, a fiatalok meg az idősebbeket, mert túl kevés válto-
zás történt velük, ahol a társaságban az a legokosabb, aki a legtöbb bi-
zalmas értesülést tudja, mert aki nem tud bizalmas értesüléseket, az jó-
formán nem tud semmit sem, ahol a szónoklatok hálaimák, kenyerem, 
lakásom, levegőm ajándék, s így egész életemmel névtelen adományozó-
nak tartozom, ahol a megnevezést kitúrja helyéről a cinkos példázódás, a 
megokolást a hitbuzgalom, egy logikai ellentmondást megállapítani pro-
vokáció; ahol a sunyi ellenzékiség és a vizenyős félelem a jellem összehaj-
ló virága; ahol az okos butának tetteti magát, hogy tudományos fokozatot 
kapjon, s a nyelvhelyességi hibák ajánlólevelek felsőbb szervekhez; ahol 
lábujjhegyen surranok a házfelügyelő ablaka előtt, de mégis mindennap 
tudja, mikor érkezem s ki jön hozzám látogatóba .. .” Volna mégis ment-
ség, fölmentés, esetleg biztató távlat? Egy másik nagy futamban Konrád a 
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kevesek, az igazak, az erkölcsi ellenállók példájára hivatkozik: „Nem 
akarom elfelejteni, hogy ez a város, melynek több szégyenéről tudok, mert 
jobban ismerem, azoké is, akik az úton hajtott menethez odaléptek kenye-
ret osztani, akik nem engedték kitörölni az anyakönyvből az áldozat nevét, 
akik gyilkosnak nevezték a gyilkost és barátnak mindenkor a barátjukat, 
városa a szembeszegülésnek is, városa a helytartók megszelídítésének, az 
ész helyreigazító műveleteinek, az önállóság elmorzsolhatatlan akaratá-
nak, a szentesített előjogok felülvizsgálatának, városa az agyalágyult fel-
adatba is érzelmet vivők, a szabadság munkáját kölcsönzött kényszerkép-
zeteik lebontásával elkezdők, a félelem elmebajából először önmagukat 
kigyógyítók szövetségének”; s több helyütt is, az urbanista ábrándjairól, 
hippy-fia elveiről szólva avagy a zárórész gomolygó szilveszteri „ünne-
pét” játékmesterként szervezve fölvillantja utópiáját: „Ma este nem lesz 
kapuzárás, ma este felboríthattok minden csajkát, ma este senki sem áll az 
őrtornyokon a reflektor mögött, ma este érvényes pecsétablakkal utazhat-
tok a szomszédos utcasarokig, ma este minden ajtónak belülről is kilincse 
van. Ma este mindent megkérdezhettek, ma este nincsenek bizonyításra 
sem szoruló sarktételek, ma este egyetlen döntés sem titkos és mindegyik-
be beleszólhattok, gyakoroljátok az utópiákat, tegezzétek a klasszikusokat, 
ma este azért vagytok, hogy legyetek”. Idézhetnénk még eme vonatkozás-
ban is bőségesen innen vagy amonnan; tudjuk, hogy az író veszít véle, ha 
tételeit a magunk poroszkáló nyelvezetén összegezzük s ráadásul kéretlen 
címkével fejeljük meg: hogy A Városalapító Konrádja az „antropológia 
hosszú forradalmában” a „fejlett szocializmus nyílt, szerződéses konflik-
tusrendszerének” eljövetelét reméli, a kereslet és a kínálat gazdaságsza-
bályozó játékával, a szaktudás előjogaival, az alulról kezdeményezett és 
ellenőrzött demokráciában megszülető, egymásért és mindenkiért felelős 
közösségi érzéssel, az értékek szüntelen ironikus meghaladásával, az 
egyén belső erkölcsi reformjával, a libidó méltányos és szabad ujjongásá-
val: a permanens és szocialista forradalmat, az egyenjogúság és a sza-
badság tartós ünnepét.. . 

Konrád egyéb esszéisztikus tirádái vagy gondolati villódzásai szintén 
megérdemelnék a bővebb ismertetést; kibúvónk, hogy a szabadság és a 
törvény dilemmáját már hasonlóan pedzette A látogatóban; hogy néme-
lyik témájára, például az értelmiség kissé fellengzősen tárgyalt és 
rapszódikus érveléssel kísért, bár korántsem jelentéktelen problematikájá-
ra már fentebb utaltunk; s hogy metafizikai buzdulásait, sajátos „istenke-
resését”, „pietista” magán-vallásosságát, krisztikus-tolsztojánus can'fas-
elvét, a második születés, a szüntelen újjá-születés egyéni misztériumát 
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pedig talán szerencsésebben tudnánk boncolgatni egy kevésbé szétágazó-
an gazdag vagy kevésbé elegyes szövegben. S persze A Városalapítóban 
fölmutatott írói-emberi személyiség teljes portréját szintén nehéz volna 
megrajzolni a harmadik, színesítőnek, mozgalmasítónak, vitálisán és 
szürreaálisan fűszerezőnek mondott réteg elemzése nélkül; s szükség vol-
na rá csupán azért is, mert az itt variált témák (például egy karneváli for-
gatag leírása; az érzékiség horkanásai egy adriai idillben vagy az engedjé-
tek-hozzám-a-lányokat Káma-Szutrá-s invokációiban; a Bosch ecsetjére 
méltó ördöngős középkori tablók; a romlás, a pusztulás, árvizek, földren-
gések s egyéb kataklizmák jelenből és múltból vett drámai képsorai) va-
lahogyan, analogikusán, tiltakozásként, az ellentét utópiájával kapcsolód-
nak a szociológiai-politikai üzenethez. Vajon a mi olvasatunk gyarló, ha 
mégis éppen itt érezzük olykor, a mala affectatio, a már-már öncélúan 
virtuóz, ornamentikájával kérkedő stílus, a szépelgés és a túlírtság veszé-
lyét; ha itt vélünk fölfedezni külső, irodalmi és egyéb művészetekből jövő 
hatásokat, hemádis modort avagy az annyi mást is megihlető (és egyszer 
talán külön tanulmányban elemzendő) Jancsó-filmekből merítő inspiráci-
ót (mert például a „csoportos heveskedések egy birkalegelőért” fordulata 
így lehetne az Égi Bárány alcíme, s oda illenék, hosszú szekvenciába az 
„ördög” kísérteties bevonulása is...); ha a túlzottan hangsúlyozott funkció 
fölhívja figyelmünket a többi rész némi gyengéjére: a regényes váz vala-
melyes kiagyaltságára, a regényes cselekmény hiányára?... 

A Városalapítóról magyarul talán elsőként szólva nehéz volt elkerülni 
a feladatot: a tartalmi ismertetést, a mondandó parafrázist; de az adott 
helyzetben nehéz ítélkezni is, tudatosítva akár a kritikusi beidegzettsége-
ket, a szakmai reflexeket meg az ellenük védekező „túlkompenzálást” 
(nyugati példaképeink nagy kísértését például: az első könyv ujjongó föl-
fedezése és felmagasztalása után a másodiknak finnyáskodó kezelését), 
vagy mérsékelve azt a kétirányú kilengésre csábító izgalmat, hogy rend-
kívüli esetről, mert Magyarországon mindeddig kiadatlan műről van szó, 
melyet ott jóidéig nyilván még hivatalból kiátkoznak. Használunk-e hát a 
világos szóval: a talán korlátolt, de független és jószándékú olvasó nagy-
ságrendet, ritka tehetséget tiszteletben tartó felemás vélekedésének ki-
mondásával? Hogy Konrád Györgyöt változatlanul egyik legjobb írónk-
nak tartjuk, lényeglátó és páratlanul bátor elmének meg stílusteremtő és 
stílusbravúrokra képes művésznek, aki még a publicisztika igaz, vitatha-
tatlanul igaz, csakhogy éppen amott tiltott közhelyeit is szakadatlan ára-
datban tudja idézésre méltó formulákban a vérévé vált legjobb Németh 
László-i, esszéíró-iskolás modorban megfogalmazni („a jogalkotó para-
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noiák évei”, „farkaskutyaőrnagyok hónaljgéppisztolyos határőrgondozói”, 
„vezérszobrot és bűnbakot cserélni”, „nyári egyetemen tanulja a túlélés 
baromfierényét”, „kétszáz éve minden huszadik ember nemes volt, ma 
minden huszadik vezető értelmiségi” stb., stb.); regénynek, cselekményes, 
autonóm, egységes, a stílus ilyen vagy amolyan egyensúlyát elejétől végé-
ig megtartó s akár klasszikus ismérvekkel mérhető, akár új értékelő szabá-
lyokat követelő regénynek viszont gyengébbnek véljük A Városalapítót. 
Megírására a belső feszítő igényt értjük persze, óh, hogyne értenők, va-
lamennyi olvasója nevében hálásak is vagyunk érte, hiszen kit a kimon-
dás, a fölismerés irodalmon túlmutató örömével tölthet el, kit pedig egye-
nesen a történelmi lét katarzisával jutalmazhat; a publicisztika mesteri 
tollforgatójának eme példás kitérő után mégis szépirodalmi folytatást kí-
vánunk: új műfajú „szöveg-íróként”, a modernitás regényírójaként. 

(Konrád György műve, egyelőre német és francia fordításban olvasha-
tó; Szenessy Mario jegyezte az egyiket, Véronique Charaire a másikat. 
Jómagunk megítélése szerint mindkettő kiváló munka, abban az értelem-
ben is, hogy akár egy-két okos hűtlenség árán, de respektálja a befogadó 
nyelv szellemét és a befogadó ország fordítási gyakorlatát.) 
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HANÁK TIBOR 
Nincs menekülés279 

Monoszlóy Dezső: Menekülés Szodomából, A szerző kiadása, Róma 
1975, 332 lap 
 
Aki csak találomra két-három oldalt átfut Monoszlóy Dezső könyvéből, 
érzi, hogy labirintusba került, melyben – ha ez így megy tovább – elve-
szett. És így megy tovább! Ha elejétől végéig elolvassuk a három részes 
regényt, az érzés felerősödik, már-már elviselhetetlenné válik, menekülni 
szeretnénk, mint Lót Szodomából, de az olvasónak nincs menekvés. Lót-
nák legalább volt. Nincs vezérfonál, nincsen iránytű vagy útjelző, de 
nincs út sem, nincs fal sem, melyet végigtapogathatnánk; minden egy-
másba mosódik, elfolyik: alakok, események, tér és idő. Feltornyozott 
emlékek, összefüggéstelen képzetek dőlnek ránk; az egymás- utániság 
rendje átfordul a kaotikus egyidejűségbe, mintha minden történés, közeli 
és távoli egyszerre lenne; hull az asszociációk kénköves esője az értelmet-
lenség égési sebeit hagyva bőrünkön, – és mindez ismétlődik, körbeforog: 
Szodomában vagyunk, ez a könyv maga Szodoma. 

Főképp a filozófiai és világnézeti értelmezések alapján megszokhattuk 
már, hogy a regényt bomlási terméknek is tekinthetjük. Azáltal jött létre 
ez a műfaj, hogy szétpattant az eposz verses köteléke, a rím és ritmus fe-
gyelmi szabályzata s vele felbomlott „a világ poétikus ősállapota”, mint 
Hegel írta. A formával együtt veszett el a mitikus tartalom, az istenek 
birodalma, az értelmes rend világa. Ez nem csupán témaváltozást okozott, 
hanem magával hozta a világkép és az életérzés nagy fordulatát, az ember 
magára maradását. Lukács György regényelmélete is úgy jellemezte a 
regényt, mint „az Istentől elhagyott világ” műfaját, az emberi hontalanság 
kifejezését. Szimbolikusnak is felfogható, hogy az európai regényiroda-
lom kezdetén Don Quijote, a heroikus értelmetlenség alakja áll, ki nem 
találja helyét a világban. Tulajdonképp minden regény főszereplője Don 
Quijote egy bizonyos mértékig, mert a túlvilág otthont adó bórájának 
szétpattanásával az emberi létezés vált talajtalanná, melyben minden vál-
lalkozás nevetséges kapálódzás vagy tragikus félreértés. 

Joyce és Kafka művei, Dos Passos mozaiktechnikája, az avantgardis-
ták megújuló kísérletei után látjuk, hogy mily értelmes bomlás volt az a 
kezdeti fordulat, melyet egyes teoretikusok világnézeti szemszögből a 

                                                           
279 Megjelent a Új Látóhatár 1976. évfolyam 4-5. számában. 
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regénynek tulajdonítottak. Mily nagy lehetőségek rejlettek még az emberi 
lét és a regény szétdarabolásában, a kozmikus hontalanság érzésének fo-
kozásában, az értelmetlenség tudatának irodalmi kiteljesítésében, mígnem 
a regény sorsa beteljesedett. 

Monoszlóy könyve ebből a beteljesedési stádiumból való. Nem a mű-
faj hagyományos kereteit használja, nem azt mutatja meg, hogy még ma 
is lehet jó regényt írni, hanem láthatólag azzal a tudattal készítette el mű-
vét, hogy nem lehet visszatérni a „nagyrealizmus” korszakába, nem lehet 
újraépíteni, ami szétesett; ez nem műemlék-védelem, hanem bevallása, 
elfogadása a befejezett ténynek, annál is inkább, mert ez felel meg, nem a 
„klasszikus nihilizmus”, nem a világkép, nem az életegész semmiségének, 
hanem minden szubjektív és objektív elem, az emlék és jelen, a folyama-
tok, állapotok, jelenségek és lényegek, tények és szavak teljes értelmet-
lenségének. Ez a könyv nem tanmese a céltalan életről, cselekményével 
nem az embert körülfogó nihilre utal – ezt még a hagyományos regények 
is megtették –; Monoszlóy nem logikus fejtegetéssel mutatja be az élet 
észvesztő logikátlanságát, hanem olyan irodalmi közeget teremt, mely 
maga ad lehetőséget a fullasztó értelmetlenség átélésére és az ész megful-
ladására. Ha a regény bomlási termék, mint a filozófiai értelmezések 
mondják, akkor ez voltaképp nem is regény, hiszen nem világnézeti vagy 
egyéb bomlás terméke vagy kifejezése, hanem maga a bomlás, a feloldó-
dás egyik változata, még ha tudjuk is, hogy ebben a folyamatban tovább 
lehetne haladni a mondatok, szavak, betűk atomizálásáig, önkényes meg-
keveréséig. 

Monoszlóy Dezső pszichikai síkon, a szubjektivitáson belül marad, he-
lyesebben: számára a szubjektivitás a világ teljessége, melyen kívül nincs 
más, tehát nincs is okunk a külső és belső, a tárgy és alany, ok és okozat 
vagy akár az én és te kettősségéről beszélni. Alain Bosquet azt írja a 
„Verbe et vertige” című kötetében, hogy a regényíró „sok mindent meg-
engedhet magának, kivéve a leglényegesebbet, azt, hogy meglepje magát, 
ellentmondjon magának és kijelentse, hogy Julién Soréi valójában a kis 
Cosette, aki rövidesen át fog változni Goriot apóvá”. Márpedig 
Monoszlóynál gyakran épp ez történik: feloldja az alakok kontúrjait, a 
személyek állandóságát és mindannak a szerkezetét, mely körülfogja 
őket. Ez azáltal lehetséges, hogy minden belül történik a pszichikai áram-
lásban, ahol emberek és tárgyak elvesztik szuverénitásukat és saját ré-
szünkké válnak, vagyis csak annyiban léteznek, amennyiben mi vagyunk 
és gondolunk rájuk. „Esse est percipi”. A világ én vagyok; csak az Én, az 
írói Én létezik minden alakban, de csak olyan módon, ahogy valakire 
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vagy valamire képesek vagyunk gondolni, tehát rapszodikusan, csapong-
va, átmeneti jelleggel. Regényírói transvestizmus ez és végleges 
exhibitionizmus, kitárulkozás, megmutatása mindannak, ami bennünk él 
és ahogyan él a lélek mozgó salakhegyei, üressége, rendezetlen ügyei és 
förtelmes vonaglásai közt. Miután az olvasó helyenként már-már azt hi-
szi, hogy valós párbeszédek tanúja, hogy élő alak bontakozik ki az emlé-
kek, érzések, elfojtások kusza hömpölygéséből, kitudódik, hogy ez is csak 
ő, az elbeszélő első személy. 

Tulajdonképp ezt is helyesbíteni kell, mert annak a bizonyos első sze-
mélynek – amely néha második, harmadik, sőt olykor az egész 
többesszám is –, nincs mit elbeszélnie, legfeljebb beszélnivalója van, mint 
a lázbetegnek vagy az ideges alvónak. Csupán a trilógia első része ad le-
hetőséget történet rekonstruálására. A folyamatos érthetetlenség, a tót-
ágast álló képek, a valószínűtlen társalgások, az emlékfoszlányokból kilá-
baló figurák, a tudatalattiba vezető egészségügyi séták az utolsó oldal 
sűrített jóvoltából hirtelen helyükre kerülnek, egy pillanatra összeköttetést 
kapnak, melynek következtében kicsapódnak a biztosítékok, átég a veze-
ték, bevág a villám. Ez hatásos, ez megrökönyít, ez világossá teszi az írói 
technikát is, nyomban szerkezetet ad az első száz oldalnak és szinte meg-
váltóan hat az olvasóra a felismerés, hogy a mindent megrontó asszociá-
ciók halmaza mögött szokványos féltékenységi tragédia húzódik meg. 

A második rész, a „Jákob lajtorjája” ilyen utólagos magyarázatot sem 
tartalmaz, hacsak azt nem, hogy talán egy marihuánás megbillent ideg- és 
gondolatpályáin tévelyegtünk. Az előzményeket ez nem teszi érthetőbbé 
és élvezhetőbbé. Az olvasó kerül Don Quijote szerepébe, ki az ész szabá-
lyaival, a logika és a tapasztalati megszokások elvárásaival nem tud mit 
kezdeni, betaszítva a hibbant agy tekervényeibe. Épp ezért jogosnak érzi a 
felocsúdó főszereplő tűnődését, mely a könyv legvilágosabb összefoglaló 
megállapításai közé tartozik, s idézése ezért csak távolról és kíméletesen 
érzékelteti a szerző stílusát, a regény jellegét: 

„Mire felocsúdtam, a rendőrfőnök már kereket oldott. Esik, és 
itthagyott ernyő nélkül. Csak a permanens üldözöttség érzése nem szakad 
meg soha. Hol az eső üldöz, hol a napsütés, hol a nevek, hol az emberek, 
és időnként az egyedüllét, amelyből hidak és emlékek nőnek ki, azután 
összedőlnek, megszületik a mama, vinnyogó kis kocává változik, az öre-
gemmel csihol tábortüzet, ismeretlenek összetapossák, Wolfné hangosan 
szavalja a bibliát, az író bebújik a csipkebokorba és megrezegteti a leve-
leket. Mi haszna ennek a kavarodásnak?” 
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A trilógia harmadik részének címe: „Noé bárkája”. Itt is a menekülés 
és a menekülés céltalansága a London és Párizs között imbolygó kápráza-
tok témája. Sem kifejtés, sem magyarázat, cselekmény vagy végső felvil-
lanás nem ad eligazítást vagy lekerekítést. Töredékek peregnek a tudat 
faláról, ráesnek más benyomásokra, elferdülnek, kiszélesednek kozmikus 
látvánnyá vagy összetöpörödnek légypiszokká. Tébolyodottan szaladgál-
nak a képek, egymást váltva, egymást tompító nyüzsgésben, szégyenteljes 
felsülésektől, megemészthetetlen gyerekkori érzésektől súlyosbítva. Mi-
vel sem a következetesség és valószínűség, sem az időrend vagy a térbeli-
ség dimenziói, sem a gondolkodás kategoriális beosztása, de még egy 
tetszés szerinti játékszabály sem irányítja az ábrázolás menetét, soha nem 
tudhatjuk, mi lesz a következő jelenet, majd pedig ennek ismeretében 
soha nem támad az a kényszerítő érzésünk, hogy ennek így kellett követ-
keznie, hogy másként nem lehetett volna. A kép-, jelenet-, esemény- és 
gondolatsor teljesen esetlegesnek és áttekinthetetlennek tűnik. Épp ezért a 
„regény” végétől sem lehet várni megfejtést; ez valóban olcsó fordulat 
lenne az előzmények után. Befejezése nincs, csak megszakad a sor, mint 
ahogy végeredményben kezdete sincs a történetnek, mert történet sincs, 
csak szüntelen folyamat, „perpetuum mobile” a bajban, a jajban, a kínos 
emlékekben, fonák élményekben ... 

Nem hiszem, hogy indokolt lenne a regény alapeszméjéről, eszmei 
mondanivalójáról beszélni. Az eddigiekből is kitűnhetett, hogy a könyv-
ben nincsenek fejtegetések, egymásra épülő, tanulságot alkotó tapasztala-
tok vagy épp bölcselkedő kontemplációk. Joyce „Ulysses”-e ehhez képest 
filozófiai mű, nem is beszélve Szentkuthy „Prae”-jéről, mely valóban az: 
minden antiintellektualizmus ellenére intellektuális alkotás. A „Menekü-
lés Szodomából” nem ér rá eszmélődni, eleve feladja az élet vagy az 
egyes képek és történések értelmének megfejtési kísérletét, sőt valójában 
nem is él át semmit, hanem csak riadtan rohan asszociációtól asszociáció-
ig, át a véletlen által rendelt kalandok során. 

S épp ebből az űzöttségből alakul ki a könyvben, ha nem is a monda-
nivaló, de az alapélmény, a halomba szórt jelenetekkel dokumentált élet-
érzés, a menekülés állandó kényszere: szüntelenül menni kell, ott kell 
hagyni a régit, futni a baj elől, Szodomában a tűzeső elől, Noéval az 
özönvíz elől. Az élet menekülés. S épp ezért elátkozottan értelmetlen, 
hiszen a menekülés csak akkor célszerű, csak akkor menekülés, ha valaki 
vagy valami elől valahová el lehet menni. De az élet elől elmenekülni? S 
hová meneküljünk, ami nem élet? – Nem menekülés ez Szodomából, mint 
a könyv címe alapján hinni lehetne, hanem annak felismerése, hogy Szo-
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domából nincs menekvés, a menekülés csak látszat, csak érzés, melytől 
nincs megváltás, mert a hajszoltak és a hajszoltság okai egyaránt mi ma-
gunk vagyunk. Diabolikus berendezés ez. Nemcsak tévelygünk, vétke-
zünk, hanem súlyos teherként cipeljük bűneink újra és újra zavarba- vagy 
kétségbeejtő emlékét. Itt nem az időben-levő létünk a fő élmény, nemcsak 
az, hogy mindig mögöttünk hagyunk valamit, hanem épp ellenkezőleg, 
hogy semmi nem múlik el, hogy bár szüntelenül haladunk, de minden jön 
velünk, egyre több réteg rakodik ránk tébolyító kíméletlenséggel. Nincs 
időnk valamit is megemészteni, elrendezni, már újabb kellemetlenségbe 
sodródunk és viszolyogva el kell fogadnunk saját napjaink buta eseteit. 
Így aztán persze hogy megzavarodunk, csupa félreértés lesz a világ, félig 
élt, felemás élmények kínzó együttese, melyben összekuszálódik a látszat 
és való, mint a szúnyogok lába a szélben. 

Ez a pokoljárás a sorsunk, nem pedig választás kérdése. Monoszlóy 
alakjai, főképp az elbeszélő első személy nem cselekszik. Az akaratnak 
úgyszólván semmi szerepe nincs. Nem azért halmozódik fel a baj, mert 
hibásak a döntései, vagy mert meghiúsul az akarás. Nem. Mindegy, mit 
akar az ember és mit csinál. Itt nem lehet okosan dönteni. Embervoltunk 
ítél az embertelenül magunkba zárt életre. Egzisztenciális adottság ez, 
nem pedig a cselekvés által lehelyezett premisszák következménye. Lé-
tünk ítél magányra. Egyedül kell vívódni, csatázni. Saját szemünk félel-
metes káprázását nem látja más; gyötrő lényegünk s mindaz, ami nekünk 
fontos, nem közölhető. Amint mi sem értünk semmit a világból, bennün-
ket sem érthet meg senki, sem Luci, sem Lea, sem Péter, Ignotus, 
Amrafel, Senéber, a Hentes, a Piacfelügyelő, mégkevésbé a lucskos Wolf-
né, a regény és az élet, vagy más regények, más életek megannyi árnya, 
egysíkú alakja. Társtalanok vagyunk, esetlen bábok: elvesztünk. Nem mi 
formáljuk a történést, hanem mindig történik velünk valami, ami nemcsak 
bánt, hanem felriasztja a bennünk megbújt szörnyeket, korábbi önmagunk 
apokaliptikus rémeit. 

Ahogyan a szerző mindezt elmondja vagy inkább csak érzékelteti, 
nyelvi tekintetben mintha Rauschenberg festői törekvéseit tenné magáévá: 
helyet foglalni „a művészet és az élet közötti hézagban”. Nem akar afféle 
irodalmi „úriszobát” készíteni vagy ünneplőt húzni, elemelni egy másik, 
életet helyettesítő világba. Megszoktuk, hogy a regények állítólag nagyon 
is közönséges alakjai (pl. Mr. Bloom) néha olyan mondatokat fogalmaz-
nak, mint a költőfilozófusok vagy a nyelvzsenik. Monoszlóy figurái is 
közönségesek, ágról szakadt fickók, de ennek megfelelően is gondolkod-
nak, beszélnek. Nem a kulturáltság, az intellektualizálás a könyv dimen-
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ziója, hanem a banalitás, tompaság, a megunt szex és főképp az undor. 
Mint a Pop-Art egyes képviselői, a köznapit nevezi ki irodalmi képpé, 
csak épp a szürrealista örökség hatására felfordítja a tárgyi világ rendjét, 
kiemeli a dolgokat megszokott környezetükből. 

Például így: „A csattanás a gázkonvektor felől hangzott, de félúton 
megállt. A falióra nagymutatója visszatartotta. Így történhetett, mert dör-
renésnek kellett volna következnie, fülsiketítő dörrenésnek, ehelyett gu-
mikerekeken majdnem hangtalanul a szobába gördült a földalatti. Szobám 
így a Louvre csecsebecséivel feldíszített Metró előcsarnokára és egy na-
gyon előkelő vizeldére hasonlított, amelyet körös-körül gondosan ki-
csempéztek. A peront közben ellepték az emberek.” (324.1.) 

Ennek a pszichológiai pop-regénynek a főalakja, elbeszélője úgy érzi, 
hogy méltatlan bánásmódban részesül. Igazságtalan minden. Megsértő-
dött, mert ilyen az élet. De akkor miért legyen egyedül ő kíméletes? In-
kább belecsap a pocsolyába, térdig jár a cefrében, leleplez minden csúfsá-
got. Nem riad vissza (á la H. Miller) a trivialitásoktól sem, a műfogsor, a 
bidé, a végbél és a rokon területek körül zajló, de az ismertetéshez nem 
szervesen tartozó vájkálások leírásától sem (31, 45,166.1. stb.). A Pop-Art 
műveiben megszokhattuk, hogy az útszéli tárgy jelképpé emelkedik, fel-
hőkben lebeg, vagy elegáns környezetbe kerül a félszegség előidézése 
kedvéért. Monoszlóynál is megtalálhatók az ilyen és hasonló kontrasztok. 
Ennek egyik legfőbb módja nála a biblikus és a banális elemek montázs-
technikája, az Ószövetségből való idézés, prófétikus szövegek használata 
pl. úgy, hogy egy hangszóró mondja be valamelyik képzeletbeli metróál-
lomáson. Az archaizálásoknak azonban nemcsak stíluskeverés a célja, 
hanem részben bizarrságot, az elvarázsoltság, a kozmikus megkísérlés és 
a túlvilági ellenőrzés érzését keltik, mint Hieronimus Bosch egyes képei. 
Másrészt a biblikus toldalékok megnyújtják az emlékek fonalait, vissza-
hurkolják az ősidőkbe, hogy ezáltal az egyszeri ismétlődőnek tűnjék, ille-
tőleg, hogy a most megélt kínok a múltbéliekkel tetéződjenek, évezredes 
gyötrelmekké fokozódjanak. 

Az író az olvasó ellenére írta ezt a könyvet, – önmagának. Nem akar 
szórakoztatni, sem művelni, ismereteket közölni vagy nyelvet ékíteni. Az 
olvasót üstökön ragadja, cibálja, térdre kényszeríti; szava nincs: fülébe 
harsonázik, szemét vakítja, idegeit tépi, eszét veszi. Az író nem jótékony-
sági intézmény és nem bohóc vagy cseléd. Az író ilyen: tessék ránézni, 
így kell elfogadni! A szerep megfordult: az író nem az olvasót szolgálja, 
az olvasónak kell az írót szolgálnia. Az író ír, az író úr! 
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PERNECZKY GÉZA 
Olvasó a képben280 

Czigány Magda: Néző a képben, Szepsi Csombor Kör, London 1973,185 
lap 
 
Először csak sejtettük, amit ma már biztosan tudunk: a hatvanas évek 
képzőművészetével egy korszak jutott el csúcspontjára, hogy szinte 
nyomban le is záruljon. Mindazok, akik részt vehettek azoknak az évek-
nek a művészeti eseményeiben, most lassacskán ráocsúdnak, hogy életük 
egy izgalmas és – nem túlzás: – „egyetemes” periódusára tekinthetnek 
vissza. A jelentős korszakok már ilyenek: utólag válnak nyilvánvalóvá, s 
csak múltidőben lehet írni róluk. Szomorú ez, ha meggondoljuk, mennyi 
mindent mulasztottunk el, egyszerűen azért, mert ez a visszatekintő távlat 
még hiányzott, mert még kételkedtünk, vitatkoztunk, harcoltunk, – mert 
még kortársak voltunk. Másfelől nosztalgikus is az ilyen visszatekintés. 
Hiszen, ha ki is hagyott az ember egyet és mást, többnyire mégis „jelen 
volt”. Hol érdemes manapság jelen lenni? – legalább is képzőművészeti 
értelemben... 

Magyar nyelven és a magyar művészettörténeti folytonosság valamifé-
le fonalába kapaszkodva csak egyetlen kötetet említhetünk meg, amely a 
hatvanas évek képzőművészeti viharaiban „ott volt”, kortárs volt: Czigány 
Magda összegyűjtött tanulmányait és kiállítási beszámolóit, melyet 1973-
ban jelentetett meg a Szepsi Csombor Kör Londonban. Miért hangsúlyo-
zom a magyar művészettörténet folytonosságát? Különös, ritka tulajdon-
sága ennek a könyvnek, hogy úgy volt ott, úgy volt tanúja a hatvanas évek 
nyugati képzőművészetének, hogy közben egy csöppet sem érezzük távo-
linak, messzinek az eseményeket. E cikkeknek nincsen sem emigráns-
ízük, sem papír-ízük, de még csak afféle enyhe „külföldi-ízük” sem. És ha 
arra gondolok, hogy milyen természetesek, közvetlenek, mennyire hiány-
zik belőlük minden „bepótolni-akarás”, jószándékú (?) kioktatás vagy 
görcsös bizonygatás is, akkor azt kell mondanom, hogy az a savanykás 
magyar íz is hiányzik belőlük, ami különben a modern művészettel fog-
lalkozó legjobb magyar írásokban is kicsit a dohos kamrákra emlékeztet. 
Czigány Magda azt a művelt, elsőkézből vagy közvetlenül tájékozott, 
szerény hangú, de biztos ítéletű művészeti krónikát írja tovább, amit a 
századforduló táján Lyka, a fiatal Fülep és mások kezdtek el, és amit – 

                                                           
280 Megjelent a Új Látóhatár 1976. évfolyam 4-5. számában. 
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úgy látszik – az első világháború kitörése óta lehetetlen volt tovább mű-
velni. Mintha a magyar szellemi életnek, és az akkor útjára indított köz-
vetlen és plasztikus publicisztikai nyelvnek még mindig lenne egy magá-
tól értetődő és igényes otthona, ahová „londoni levelezőnk” a maga be-
számolóit és tanulmányait írja. Czigány Magda főként Nyugat-Európában 
szerkesztett magyar folyóiratoknak küldte el cikkeit. Igényes, de koránt-
sem egységes, és képzőművészetileg mindenfajta folytonosságból kisza-
kított fórumoknak. Hogy így kötetbe szedve mégis többet mutatnak al-
kalmi írásoknál, hogy mögöttük kirajzolódik az immanens, a csak lehet-
séges ép művészeti közélet, a világgal magától értetődő módon lépést 
tartó magyar művészeti publicisztika, az Czigány Magda személyes ér-
deme. Talán egyedül őbenne volt meg a szakmaiak közül az ehhez szük-
séges nyugalom, erő és szerény magabiztonság. 

Nagy ívet fog át a kötet, évtizedeket, irányzatokat hagyva ki a lexikális 
történelemből, hogy helyette azt adhassa, ami fontosabb: a London–New 
York–Párizs háromszög képzőművészeti látképét. Kicsit madártávlatból 
jelennek meg az első figurák, Czigány Magda mintegy száz évvel lép 
vissza az angol praeraffaelitákhoz, hogy a hatvanas évek izgalmainak, 
felfedezéseinek történeti gyökereihez érkezhessen. Az álmok és nosztal-
giák, a naiv-raffinált természetmisztikák, a kibontott női hajak és a lilio-
mokkal hímzett hosszú fátyolszoknyák, melyek Rosetti 1860-as festmé-
nyeitől indulva a szecessziós ízléshez és művészethez vezettek, irodalmi 
és kultúrtörténeti hátteret kapnak tanulmányában. „Dante Beatricé-je 
Angliában” – szól a cím azokról a képpé álmodott ifjú lányokról, akiknek 
dédunokái újra Beatricének öltözve jelentek meg a modern London utcá-
in. A másik, a bizarrabb és dekadensen vadabb figura Szalomé, s míg a 
történet zseniális illusztrálójának, a szecesszió Mozartjának, Beardsley-
nek a jellemzését olvassuk, egy pillanatra felrémlik előttünk Chelsea és a 
Picadilly Circus hippijeinek tíz évvel ezelőtti kavargása. Szándékolt fel-
hangok, rejtett párhuzamok? Szó sincs róla. Csupán a háttér, az atmoszfé-
ra az, amelyet az olvasó ma már tisztábban kiérez Czigány Magda érzé-
keny reflexióiból. Nemcsak megfigyelője és elemzője, hanem résztvevője 
is volt az újjáélesztett szecessziónak. S a közvetlen részvétel élményéből 
az olvasónak is kijut. 

A századfordulót követő avantgarde forrongás, a belőle kinövő klasz-
szikusok a londoni múzeumokon és képtárakon kívül elsősorban a 
Marlborough-galéria nagyszabású tárlatain kaptak méltó bemutatást. 
Nemzetközi erőfeszítéssel és a világvárosokat bejáró útiprogrammal szü-
lettek meg ezek a kiállítások –, ők voltak a második világháborút követő 
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korszak nagy retrospektívjei, szinte már a nagy-operák, a király-drámák 
nemes patinájával és tekintélyével fölvértezve. Czigány Magda arányosan 
és takarékosan számol be erről az ünnepi tárlatsorozatról. A párizsi-iskola 
(Picasso, Matisse, Rouault, Miró mellett nagy teret szentel a korai orosz 
absztraktoknak (Kandinszkij, Naum Gabo) és a konstruktivizmus két 
központjának (Bauhaus, De Stijl). Kerüli azonban az akadémikus katedra 
stílusát vagy a vörös bársonyfüggönyök, az ünnepi tósztok tompított fé-
nyű pátoszát. Csak ami eleven, friss, ami éppen aktuális, azt ragadja ki a 
modern művészet klasszikusaiból. így a halhatatlan, de már százszor 
elemzett kubista Picasso helyett a szobrász-Picassot ismerjük meg, ezt a 
furcsa, groteszk montázsokat eszkábáló művészt, aki – ellentétben fest-
ményeivel – ezeket a szobrokat soha nem bocsátotta áruba. Papírlapokból 
és fémlemezekből hajtogatott, majd kifestett plasztikái módot adnak Czi-
gány Magdának arra, hogy a térrel foglalkozó festői problémák és a való-
ságos térkonstrukciók picassói problémakörét felfedezze és meggyőző 
gondolatokkal elmélyítse. Egy másik jó példája az újszerű és életközei 
ábrázolásnak a nyolcvanadik életévet ünneplő Kokoschka bemutatása. Az 
egykori expresszionista különc, remete és lélekbúvár, s a később oly sokat 
foglalkoztatott portré és tájképfestő most önmagán, öregségén gúnyoló-
dik. Ezzel a nyitánnyal kezdődik a cikk, s innen jut el a még mindig ba-
rokk nyugtalansággal teli, víziókkal küszködő művész jellemrajzáig. A 
könyvben nincsenek képillusztrációk, de szinte fölöslegesnek is tűnnek, 
ha – pl. Mirónál – ilyen sorokat olvasunk: – „A szürke, kék vagy fehér, 
többnyire egyszínű, de mindig titokzatosan mély és tágas vásznakon úsz-
nak, lebegnek vagy éppen táncolnak a különös absztrakt formák. Itt vörös, 
kék és zöld körök kergetik egymást, ott kaktuszszerű képződmények 
nyúlványokra emlékeztető karjaikkal összekapaszkodva lejtenek körtán-
cot. Hosszú póznákon meghatározhatatlan alakzatok imbolyognak, a távo-
li sorokból egy csillag hunyorít...” A Londonban valamilyen formában 
állandóan jelenlévő nagy szobrászt, Henry Moore-t is abban a pillanatban 
ragadja meg Czigány Magda, amikor az éppen visszatér fiatalkorának 
kedvelt anyagaihoz, a kőhöz és a fához, s ezzel alkalmat ad többévtizedes 
fejlődésének, az anyagok és formák változásának felmérésére. Ennek a 
visszatekintő tárlatsorozatnak a végén áll a Francis Bacon méltatás, azé a 
festőé, aki jellegzetesen angol eklektikával, a motívumokért Velasquezig 
visszanyúló gesztusaival a legdöbbenetesebb és iszonyatosabb képeket 
festette a huszadik század emberéről. 

Így jutunk el a jelenkorhoz, illetve azokhoz az évekhez, amikor a cik-
kek íródtak, s amikor a hatvanas évek nagy botrányai és szenzációi még 
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az olyan harcedzett és végleges avantgardista mestereket is, mint Marcel 
Duchamp, kételkedésre vagy tiltakozásra késztették. „Pop Art: a művé-
szet csődje?” – teszi fel Czigány Magda mindjárt tanulmányának címében 
a kérdést, amely annyira hasonlít azokra az ötven évvel korábbi kérdések-
re, melyeket a kubizmus vagy az expresszionizmus megjelenése váltott ki. 
Czigány Magda itt nemcsak mint kommentátor, hanem mint forrás, mint 
szemtanú szól a kérdéshez. A Pop-művészet Londonban született, még az 
ötvenes évek második felében az Institute of Contemporary Art körül 
gyülekező fiatal művészek körében, s ennek az intézetnek ő is látogatója 
volt. Innen, a londoni fiataloktól, akik a tömegkultúra mindenhatóságát és 
mindenütt való jelen valóságát esztétikai értékké emelték, ezektől a tár-
gyilagos szemléletű kompozícióktól (többnyire fotomontázsoktól) került 
át az új irányzat New Yorkba, ahol hamarosan győzedelmeskedett, sőt a 
művészet, a divat, az életérzések alakítója, sőt csakhamar egyedüli diktá-
tora lett. S miközben nevek, mint Andy Warhol, Lichtenstein, 
Wesselmann, Rauschenberg és Marisol kavartak vihart a galériákban, a 
kritikusok és a kívülállók a rajongás vagy az elutasítás szélsőséges tábora-
iba gyülekezve vívták csatáikat. Czigány Magda tanulmánya az „in situ” 
atmoszféráját sugallva közvetíti a harci lármát, de egyúttal magaslatot is 
keres, ahonnan a terep áttekinthető, és ahonnan az értékelés is megkísé-
relhető. Nyugodtan leírhatom: ma, tíz esztendővel későbben sem lehetne 
ezt a tanulmányt másképpen, más nevekkel vagy adatokkal, más törté-
nelmi összefüggések megvilágításával megírni. A szerző bámulatos biz-
tonsággal veszi sorjára a fontosabb jelenségeket, mutatja be születésük 
körülményeit és indítóokait, karrierjük hátterét, valamint a közönség-
visszhang tömegpszichológiai és szociológiai rugóit. A végső értékelés 
óvatossága az egyetlen, amit ma már bátrabb ítélettel, pozitívabb kicsen-
géssel írna meg ő is. „A hagyományosan értelmezett művészet mércéjét a 
Pop Art nem üti meg” – állapította meg akkor, s hogy miért, arra Hans 
Richtert, az egykori dadaistát idézi: – „Meggyőződésem, hogy egyetlen 
ember, aki egy műalkotás előtt elmélkedik, több, mint ezrek, akik csak 
bután bámulnak.” 

E sorok írója másfél-két évvel Czigány Magda tanulmánya előtt még 
tartózkodóbban, még nagyobb sokkot szenvedve írt a Pop Art-ról, így hát 
ha e végső ítéletet most korrigálandónak véli, semmiképpen sem tartal-
maz ez a korrekció szemrehányást. El kellett telnie tíz esztendőnek ahhoz, 
hogy az „ezrek, akik csak bután bámulnak”, továbbálljanak, s a Pop-
művek kissé elmagányosodva, beporosodva mégiscsak klasszikus rangot 
vívjanak ki maguknak. Hans Richter megállapítása a klasszikus 
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avantgarde jellegzetes attitűdjéből fakadt, az „úttörő”, a kevesek által ér-
tett és pártfogolt, a szellemi arisztokrácia tulajdonát képező modemek 
életérzéséből és erkölcsi normáiból. De elég csak a szecesszióra visszate-
kintenünk (hogy a múlt nagy stíluskorszakait ne említsük), és látjuk, 
mennyire közömbös, hogy ezrek vagy kevesek ügye a művészet. A Pop 
Art valahogy most az impresszionisták festészetére kezd emlékeztetni. 
Ahogyan azok Párizs aranykorát örökítették meg, úgy emelték a Pop-
művészek New York nagy pillanatát, az amerikai álom és a fogyasztói 
társadalom víziójának a motívumait a halhatatlanság közelébe. Hogyan, a 
Coca-Cola üveggel, vagy a bélyegívekhez hasonló Marilyn Monroe kép-
sorozatokkal? – kérdezheti az olvasó. Ma már úgy tűnik fel: mindegy, 
hogy mivel. A Pop Art alkotásaira – a legjobbakra – rárakódott a hit és az 
öröm, az egyszeri és a vissza-nem-térő csoda aranyló hímpora. Ez a belső, 
a történelem és a kultúra által „ajándékozott” érték, ez a szinte megfogha-
tatlan valami, ami a kvalitást a szeméttől elválasztja, ez tölti meg tarta-
lommal most a Pop Art alkotásokat. S hogy legtöbbjük ma már múzeum-
ba került, az csak külső, járulékos körülmény. A Pop Art ebből a szem-
pontból magasan a vele egyidőben született, de összefoglaló művekig 
nem fejlődött Op Art fölé emelkedett. Az Op Art is múzeumi művészetté 
vált, de valahogy úgy érezzük, csak egy része, csak talán az ornamentiká-
ja annak a korszaknak, amelyet a Pop Art reprezentál. 

Czigány Magda összegyűjtött cikkeit a magyar művészettörténet még 
egy örvendetes oldalukról üdvözölheti: végre valaki írt a nyugatra szakadt 
és az ottani művészeti életben gyökeret vert magyarokról! Nemcsak Mo-
holy-Nagy László szép méltatására gondolok itt – őt méltatták már mások 
is, hanem Mondrian munkatársát, Huszár Vilmost, valamint Péri Lászlót 
(az emigrációban Péter keresztnévvel), vagy a nálunk alig ismert Pán 
Mártát és a szinte botrányosan ismeretlenül maradt Kemény Zoltánt be-
mutató oldalakra. Azt, ami még mindig nagyon hiányzik, a Magyaror-
szágról kirajzott avantgarde teljes felmérését, természetesen nem pótol-
hatják ezek a cikkek vagy cikk-részletek. De az olvasó a „helyükön”, a 
„funkciójukban” az őket megillető arányos terjedelemben találkozik e 
művészekkel, s így, a nagy áttekintő képbe foglalva ez az arányosítás a 
legtöbb, amit egy publicisztikai rendeltetésű kötet elérhet. Vasarely egy 
meghökkentő, de végeredményben igen jellemző oldaláról mutatkozik be 
Czigány Magda segítségével. A róla szóló cikk, „Vasarely a karácsonyfa 
alatt”, annak a 390 darabból álló, dobozban kapható összerakós játéknak 
az ismertetése, mellyel a művész kaleidoszkóp-szerű kompozícióinak 
megismétlésére, illetve továbbfejlesztésére biztatta vásárlóképes közön-
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ségét (egy doboz Vasarely 500 dollárba került). Ezt a cikket is folytatni 
lehetne ma már. A zseniálisan találó kép, a karácsonyfa alatt fekvő Op-
Art-játék Vasarelynek nemcsak nagyságát vagy népszerűségét, hanem 
végzetét és félrecsúszását is jól jellemzi. A tömegekhez szóló modem 
művészet, a „szociálisan igazságos” és mindenki számára elérhető új-
avantgarde Vasarely önmenedzselő ideológiája lett, s tegyük hozzá: zse-
niális üzleti fogás (szinte már a „jóléti nagytőke” karikatúrája) a konzum-
társadalom fénykorában. Sajnos azonban e remek ideológiának csak az 
egyik oldalát sikerült Vasarelynek valóra váltani, nevezetesen azt, hogy 
mind többet, s mind inkább az áruházi cikkek nívóján produkált –, míg a 
másik oldalon, a fogyasztók széles rétegeinek szintjén, az igazi, a jó Va-
sarely (a korai és méltán hallhatatlan Vasarely-művekről nem is szólva), 
borsosán drága, vagy egyenesen elérhetetlen maradt. 

Ennyit általában a könyv tartalmáról. Befejezni azonban e beszámolót 
még nem tudom, mert a legfontosabb kérdésre nem ismerem a választ. 
Vagyis: betölti-e feladatát ez a ritka színvonalas és a magyar képzőművé-
szeti irodalomban oly pótolhatatlan szerepű kötet? Olvassák-e, megkap-
ják-e mindazok, akik Magyarországon és szerte a világban szívesen fog-
lalkoznak a modem kor művészeti problémáival? Vagy pedig ez a könyv 
is osztja a nyugati magyar kiadványok sorsát és valahol egy raktárhelyi-
ségben vagy egy magánlakás pincéjében állnak a példányok felpolcolva, 
„megváltásra várva”? Most, hogy e recenziót írva, újra elővettem a ma-
gam példányát, mégegyszer elolvastam a kötetet, s mivel jobb alkalom 
nem kínálkozott rá, az érettségi bizottságban üldögélve, úgyszólván a pad 
alatt. A déli szünetben a latintanár és a történelemtanár egyenként fölke-
restek, és megkérdezték, mi az a szép könyv („mit diesem schönen 
Jugendstil-Umschlag”), amit a vizsgák alatt lapozgattam. Az ilyen pilla-
natokban az ember belülről kihúzza magát, de kívülről közönyösen ma-
gyaráz, örültem, hogy a könyv optikailag is olyan szép, örültem, hogy 
másoknak is tetszik. A méltó köntös Zeisel Magdolna borító-grafikáját és 
Molnár József nyomdáját dicséri. 
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BORBÁNDI GYULA 
Hennyey Gusztáv emlékiratai281 

Gustav Hennyey: Ungarns Schicksal zwischen Ost und West, 
Lebenserinnerungen, Studia Hungarica No. 10., von Hasé & Koehler 
Verlag, Mainz 1975, 192 lap 
 
Hennyey Gusztáv volt külügyminiszter és vezérezredes a hatvanas évek 
elején német és magyar nyelven közzétette emlékezéseit az 1944-es esz-
tendőről, elsősorban Horthy Miklós kormányzó és közvetlen munkatársai 
fáradozásairól Magyarországnak a háborúból való kiválása érdekében. Ez 
a munka nagy érdeklődést és figyelmet váltott ki és adatait nemcsak kül-
földi magyar történészek, de Magyarországon élő szerzők is felhasznál-
ták. Az 1944-es eseményekről szóló hazai feldolgozásokban gyakran talá-
lunk hivatkozást Hennyey Gusztáv beszámolójára. 

Akkori írásának visszhangja arra késztette a szerzőt, hogy ne csak arról 
valljon, amit 1944-ben tapasztalt és amiben közvetlenül részt vett, hanem 
arról is, ami 1944-es szerepét megelőzte és követte. Barátai és ismerősei 
is biztatták, írja meg katonai és politikai pályafutásának emlékeit. A kötet 
itt fekszik előttünk és a recenzens azzal a jóleső érzéssel forgatja, hogy a 
közelmúlt magyar történelem alakítói közül ismét akadt valaki, aki emlé-
keit nem vitte magával a sírba, hanem papírra vetette, kortársai és az utó-
kor tanulságára és okulására. Sajnos, nem túl gazdag az a memoár-
irodalom, amelynek tárgya a két háború közötti magyar közélet és Ma-
gyarország részvétele a második világháborúban. Horthy Miklós és Kál-
lay Miklós megírta emlékeit, könyvet adott ki a júniusban elhunyt Nagy-
baconi Nagy Vilmos volt honvédelmi miniszter és Ullein Reviczky Antal 
volt követ is. Sokan azonban megtartották maguknak, amit tudtak, láttak, 
tapasztaltak, jóllehet az lett volna a kívánatos, hogy minél többen mond-
ják el, amit átéltek. Hennyey Gusztáv emlékezései méltán sorakoznak az 
eddig megjelent memoárok mellé és minket mindenképpen örömmel tölt-
het el a tény, hogy az idős szerző vállalta egy ilyen munka megírásának 
terhét. 

A ma 88 éves Hennyey Kolozsvárott született, Budapesten végezte a 
középiskolát és a császári és királyi katonaiskolát. 1907-ben tisztjelöltként 
a kecskeméti gyalogezredhez került, majd 1912-ben egy bosznia-
hercegovinai kisvárosba, Bilekbe rendelték és ott érte őt az első világhá-
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ború kirobbanása. Bosznia-Hercegovina a fiatal tisztnek kitűnő tanulmá-
nyi terepnek bizonyult, mert nemcsak a katonai tudás fejlesztésére adott 
alkalmat, hanem a Monarchia közviszonyainak, elsősorban a nemzetiségi 
problémáknak tanulmányozására is. Hennyey nem merült el a távoli hely-
őrségi élet mindennapjaiban, hanem a Balkánon töltött éveket felhasználta 
arra, hogy megismerkedjék a legfontosabb politikai és társadalmi kérdé-
sekkel. Az első világháború befejezése után az újonnan alakult magyar 
honvédség vezérkari főnökségének hírszerző osztályára került. Itt haszno-
síthatta azokat az ismereteket, amelyeket egy politikailag oly érdekes és 
izgalmas területen, mint a Balkán, szerzett. A hírszerző osztálynak akkor 
Sztójay Döme volt a vezetője. A későbbi berlini magyar követet és 1944-
es miniszterelnököt Hennyey Gusztáv tehetséges és rátermett katonatiszt-
nek írja le, akinek nagy része volt abban, hogy a magyar hírszerzés – 
mégha mai szemmel nézve bizonyos egyoldalúságokat is fedezünk fel – 
korszerű és hatékony szervezetté vált. Hennyey később az osztály helyet-
tes vezetője lett. Ebből a beosztásából került 1928-ban katonai attaséként 
a belgrádi magyar követségre, úgy, hogy hatásköre Görögországra is ki-
terjedt. Beszámolójából vázlatos, de igen érdekes és érzékletes képet ka-
punk déli szomszédaink politikai fejlődéséről és az eléggé mozgalmas 
görög politikai eseményekről. 

Nagyon nagy kár, hogy Hennyey Gusztáv abban az igyekezetében, 
hogy munkája bizonyos terjedelmet ne lépjen túl, igen rövidre fogja belg-
rádi és athéni tapasztalatait. Abból a kevés adatból, amelyet előad, az de-
rül ki, hogy alaposan ismerte a politikai közviszonyokat és összefüggése-
ket, az események szereplőit és hátterét. Az olvasó tehát joggal tarthat 
igényt arra, hogy ezekről részletesebben és behatóbban szóljon. Sajnála-
tos, hogy a szerző ezzel adós maradt. A magyar-jugoszláv kapcsolatok 
előadása is eléggé vázlatos, nemigen megy túl azon, amit erről a népsze-
rűsítő történelmi feldolgozások mondanak. 

Hennyey Gusztáv 1933 májusában visszakerült Budapestre és a hír-
szerző osztály főnöke lett. Ebben a minőségében érte 1934 októberében a 
marseillei király gyilkosság, amelynek Sándor jugoszláv király és Barthou 
francia külügyminiszter volt az áldozata. A gyilkosság előkészítésének 
szálai Magyarországra is elvezettek, emiatt az ország külpolitikailag igen 
nehéz helyzetbe került és Genfben, a Népszövetség előtt kellett szerepét 
tisztáznia. Ennek hatását és következményeit a magyar kormány még so-
káig érezhette. Hennyey Gusztáv első kézből származó ismeretei, úgy 
érzem, még ma is hozzájárulhatnának némely kevésbé tisztázott mozzanat 
jobb megvilágításához. Itt is azonban, úgy gondolom, nem mondott el 
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mindent, mert beszámolója nemigen megy túl azon, amit mások – első-
sorban Eckhardt Tibor erről szóló könyvében – mar megírtak. Marseille, 
Jankapuszta és általában a Belgrád-ellenes horvát emigráció működése, 
minden bizonnyal bővebb tárgyalást igényelt volna. Hiszen olyasvalaki 
vallhatott volna erről, aki a magyar hírszerzés főnökeként a legtájékozot-
tabb megfigyelők közé tartozott. 

1937 májusában Hennyey Gusztáv katonapolitikai és diplomáciai 
ténykedése után csapattiszti feladatot kapott. Győrbe került az ottani gya-
logos dandár parancsnokának. Ebben a minőségében részt vett a Szlová-
kiától Magyarországhoz visszakerült területek katonai megszállásában és 
igazgatásában. 1940 elején székesfehérvári hadtestparancsnokká nevezték 
ki, 1942 őszén pedig a gyalogság felügyelője lett. Magyarország 1941 
nyarán belépett a háborúba és beosztása Hennyeyt is a harctérré szólította. 
Visszapillantva akkori tapasztalataira és élményeire, megállapítja, hogy a 
magyar csapatok katonatechnikai felszerelése és ellátása nem felelt meg a 
követelményeknek és ezért a siker is elmaradt, mert az egyéni bátorság és 
hősiesség modem háborúban csak fejlett eszközökkel terem gyümölcsöt. 
Beszámolójából az derül ki, hogy nagyon józanul es reálisán látta a 
hadihelyzet alakulását és ez volt bizonyára annak magyarázata, miért 
gondolt rá a kormányzó, amikor az ország sorsának új irányt kívánt adni. 
1943 végén Hennyey a munkaerőhivatal vezetője lett és ebben a minősé-
gében érte 1944 nyarán a kormányzó hívása, hogy kapcsolódjék be a poli-
tikai életbe és a kormány munkájába. 

Ezt azonban megelőzte az ország német megszállása és Sztójay Döme 
berlini követnek miniszterelnökké való kinevezése. Hennyey, mint már 
említettem, évekig beosztottja volt Sztójaynak és kitűnően ismerte. Né-
metbarátnak tartotta és azt írja róla, hogy vonzódott a nemzeti szocializ-
mus eszméihez. Horthynak azonban – Hennyey szerint – feltétlen híve 
volt es a felszólításnak, hogy álljon a kormány élére, csak a kormányzó 
határozott kérésére tett eleget. A kormányzó meg azért választotta ki 
Sztojayt, mert hallani sem akart Szálasi, Imrédy vagy Bárdossy kinevezé-
séről. Sztójay személye, aki élvezte Hitler bizalmát, felmentette a kor-
mányzót attól, hogy a magyar szélsőjobboldal valamelyik vezéralakját 
állítsa kormánya élére. 

1944 augusztusában a katonai helyzet annyira megromlott, hogy Hor-
thy Miklós kormányzó a háborúból való kiválás gondolatával foglalko-
zott. Mar 1944 júliusában arra kérte Lakatos Géza vezérezredest, hogy 
készüljön fel a kormány átvételére. A kormányzó – ismerve Hennyey 
Gusztáv nézeteit, józan, hűvös gondolkodását, idegenkedését minden 
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szélsőségtől, beleértve a nemzetiszocializmust és annak magyar változatát 
is, továbbá feltétlen megbízhatóságát és hűségét – sorsdöntő tervei meg-
valósításában fontos szerepet szánt hívének, ő kapta a külügyminiszteri 
tárcát abban a kabinetben, amelyet Horthy 1944 augusztusának végén 
kinevezett. Ennek a kormánynak volt, Lakatos Gézával az élen, a felada-
ta, hogy az országot a háborúból kivezesse és a népet a további pusztulás-
tól megmentse. 

Hennyey Gusztáv részletesen leírja az 1944 nyári és ősz eleji hónapok 
történetét, azokat a megbeszéléseket, amelyeket a kormányzó közvetlen 
munkatársaival folytatott és azt a sziszifuszi munkát, amelyet az úgyne-
vezett kiugrási politika művelői végeztek, hogy közben a hatalmas német 
szövetségessel se rontsák el dolgukat és ne lepleződjenek le Hitler szemé-
ben, még mielőtt a tervek komoly formát öltenének. 

Hennyey emlékiratainak ebben a részében lényegében megismétli 
mindazt, amit 1962-ben, a bevezetésben már említett emlékezésében 
megírt. Új mozzanat csak kevés merül fel. E fejezetek voltaképpen egy 
már korábban megírt beszámoló kissé bővebb és részletesebb előadása. 
Hennyey ebben a könyvében is hangsúlyozza, hogy a kormányzót való-
ban az ország érdeke és a további pusztulás elkerülése vezette.  

Amikor az állam léte veszélybe került, nem látott más feladatot, mint 
az alapvető létérdekek védelmét. „A Németországgal való szövetség fel-
mondása súlyos lelkiismereti probléma elé állította a kormányzót – írja. 
Sohasem gondolt arra, hogy Németország ellen katonai hadműveleteket is 
kezdjen, ezt előttem többször kifejezésre juttatta.” 

Erre a körülményre Hennyey Gusztáv többször kitér, abból a meggon-
dolásból nyilván, hogy ne legyenek kétségek Horthy Miklós beállítottsá-
gát és terveit illetően. Amikor a kormányzó a szovjet kormány fegyver-
szüneti feltételeiről értesült, ezeket „... rendkívül súlyosaknak tartotta, 
különösen azért, mert nem volt hajlandó Németországnak a háborút meg-
üzenni és a német csapatokat Magyarországon megtámadni.” 

Emlékeztet a szerző arra is, hogy amikor a nyugati emigrációban ez a 
kérdés felvetődött, a Portugáliában élő Horthy ismét kijelentette, nem 
akarta a németeket hátba támadni. Ilyen értelemben nyilatkozott abban a 
levelében is, amelyet 1954 késő őszén Adenauer kancellárnak írt. Hor-
thynak és Hennyey Gusztávnak mindezt el kell hinnünk, hiszen vallomá-
suk hitelt érdemel. Felvetődik a kérdés, vajon végre lehetett-e volna haj-
tani a háborúból való kiugrást anélkül, hogy magyar és német egységek 
össze ne ütközzenek. Aligha valószínű, hogy a német hadvezetés minden 
további nélkül feladta volna Magyarországot es akkor, függetlenül Horthy 
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szándékától, az összecsapás elkerülhetetlennek bizonyult volna. Vajon, 
Horthynak a régi katonai becsületkódexek és a fegyvertársi hűségről val-
lott igen tiszteletreméltó felfogások szellemet tükröző beállítottsága jó 
tanácsadó volt-e? Vajon, nem csapta-e be önmagát a kormányzó, amikor 
úgy akart fegyverszünetet kötni, hogy ne kelljen szembefordulni az addigi 
szövetségessel? Amely egyébkent ezt a szövetséget eléggé önkényesen 
értelmezte és a harc folytatásához szükséges eszközöket megtagadta. 
Akárhogyan vélekedünk azonban Horthy Miklós gondolkodásáról, tény-
ként kell elfogadnunk Hennyey Gusztáv tanúvallomását arról, hogy a 
kormányzó a politikában szokatlan becsületességgel akarta végbevinni a 
száznyolcvan fokos fordulatot. 

Horthy Miklósról a szerző egyébként igen rokonszenves képet rajzol. 
Sajnálatos azonban, hogy azokat az erényeket és jótulajdonsagokat, ame-
lyeket a kormányzóban becsült és tisztelt, nem támasztja alá példákkal és 
ezért kijelentései olykor eléggé deklamatorikusnak hatnak. Aki oly jól 
ismerte Horthyt, mint Hennyey, érzékletesebb és színesebb képet is fest-
hetett volna. 

Rendkívül érdekesek és tanulságosak azok a fejezetek, amelyeket 
Hennyey 1944. október 15-ét megelőző napokról es a kormányzói rádió-
szózat megszületéséről írt. Beszámolójának jelentős dokumentumértéke 
van, mégha a közölt adatok nem is bővebbek, mint amit már eddig is el-
mondott e sorsdöntő hetekről. Hennyey szerint a háborúból való kiugrás 
azért nem sikerült, mert „... Magyarországot a német hadsereg tartotta 
megszállva, következésképpen a magyar hadsereget nem lehetett a kor-
mányzó szándékairól tájékoztatni és felvilágosítani. De azért sem sikerült, 
mert a kormányzó e szándékait Veesenmayer főmegbízott útján a német 
kormánynak is nyíltan tudomására adta.” Hennyey Gusztáv szerint a 
helyzet 1944-ben oly bonyolult volt, hogy a kormányzó csak rossz és még 
rosszabb megoldás között választhatott. A legrosszabbat, a tétlenséget 
elkerülte.  

Amikor a háborúból való kilépés kísérlete kudarcba fulladt, másokkal 
együtt a Gestapo Hennyeyt is elfogta, először Sopron-Kőhidán, majd Ke-
let-Bajorországban őrizte. Ismét kár, hogy a szerző ennek a fogságának 
csak másfél oldalt szentelt, jóllehet érdemes lett volna erről bővebben is 
írni. Tragikus elemei ellenére nem nélkülöz bizonyos mulatságos mozza-
natokat annak története, hogyan akarták az amerikaiak a koncentrációs 
táborból szabadult Hennyeyt a háborús bűnösökkel egyetemben Buda-
pestre szállítani, összetévesztették Henney Árpád nyilas tábornokkal, Szá-
lasi egyik közvetlen munkatársával és ez a nevek hasonló hangzásából 
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származó felcserélés csak hosszas huzavona után tisztázódott. Részletesen 
beszél a szerző emigrációs tevékenységéről, a magyar menekültek érde-
kében végzett munkájáról és nyugati politikusokkal ápolt kapcsolatairól 
is. A könyvből egy mindenképpen rokonszenves politikus és katona arc-
képe bontakozik ki és a munka igen sok értékes történeti adatot tartalmaz.  

A bíráló azonban nem hallgathatja el kritikai észrevételeit. A már emlí-
tett megjegyzéseken kívül azt kérdezhetné, miért nem sikerült az anyagot 
jobban beosztani és az egész mű szerkezetét áttekinthetőbbé tenni? Miért 
intéz el a szerző olykor jelentős mozzanatokat néhány rövid bekezdéssel 
és ugyanakkor miért oly közlékeny az idegen olvasót nemigen érdeklő 
belső magyar dolgokban? A katonai emigráció vitái és annak dokumen-
tumai, különböző emigrációs intézmények működése, a szerző tevékeny-
ségével közvetlenül össze nem függő némely kérdések hosszas taglalása, 
nyugati történészek olykor nem is túl meggyőző idézése kimaradhatott 
volna. Aminthogy az is kérdéses, miért volt szükséges az Eckhardt Tibor 
halála alkalmából írott nekrológot a függelékbe felvenni? Ebben különben 
is több iratot találunk, amely legfeljebb a magyarok egy szűk körét érde-
kelhetné. Hennyey Gusztáv emlékiratai megérdemelték volna, hogy szi-
gorúbb lektori és szerkesztői kezek gondozzák. Ezek több hibát és elírást 
is kiirthattak volna, amelyek nem nagyon válnak a mű javára. Rákosi ne-
ve mögé zárójelbe tett „Roth”-ot például, már csak azért is, mert hajdaná-
ban más nevet viselt magyar közéleti férfiak között ő az egyetlen, akinek 
esetében a szerző erre utal. Hennyey Gusztáv műve azonban hibái ellené-
re is jelentős forrásértékkel bíró és sok haszonnal forgatható munka. 
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SZENTE IMRE 
Egy életmű megkoronázása282 

Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár, I., Kriterion, Bukarest 
1976. 
 
Nem tudjuk s nem is akarjuk titkolni örömünket s meghatódottságunkat, 
hogy a kezünkben tartjuk a Szabó T. Attila gazdag életművét megkoro-
názni hivatott Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár első „tégláját”, az 1200 
oldalt is meghaladó, de csupán az ábécé első három betűjét kimerítő első 
kötetet. Osztozunk a tudós szerző örömében, aki végre nagyobb bizako-
dással nézhet a jövőbe: ami egyszer ilyen biztató kezdetet vett, annak 
folytatása is lesz, s bár a teljes mű tető alá hozása még évekbe, sőt évtize-
dekbe is telhet, a minta kész, az út ki van jelölve a fiatalabb s talán nem 
oly nehéz feltételek közt dolgozó anyagrendezők és szerkesztők számára. 

Hogy helyesen viszonyíthassuk az emberélet rövidségét egy ilyen éve-
ket emésztő, munkanapok ezreit elnyelő vállalkozáshoz, idézzük a „Tájé-
koztató” mondatait a szerkesztés „végső” fázisairól, amikor már együtt 
volt a mintegy egymillió szótári adatot felölelő tengernyi anyag, s „csak” 
elő kellett készíteni a nyomda számára: „... a szerkesztő 1966 januárjában 
egymagában fogott hozzá a szerkesztéshez. A hatalmas cédulatömeggel 
való hét évi küszködés után 1972 elején fejezte be az első kötet szerkesz-
tését, és 1972 júniusában végzett a gépelés nyomdára való előkészítésé-
nek rendkívül fáradságos munkájával. A Kiadóhoz a teljes kézirat első 
formájában ugyanez év júliusában került. Mivel azonban nyomda-
műszaki okokból 1973 folyamán sort kellett keríteni a kézirat újragépelte-
tésére, e munkálat megkezdése előtt – a már jó részében megszerkesztett 
II. kötet szerkesztésbeli tanulságait hasznosítva – e sorok írója az I. kötet 
szócikkeit jelentős mértékben átdolgozta, illetőleg újabb adatgyűjtése 
adalékainak felhasználásával tetemesen megbővítette. A véglegezett kéz-
irat ilyenformán csak 1973 végére kezdhette meg a megjelenés felé veze-
tő utat.” – Az út végére két év múlva, 1975-ben érkezett el. Mikor fog 
elérkezni a II. kötet, mely 1973-ban már ugyancsak jó részében készre 
volt szerkesztve? 

A „Tájékoztatóban” beszél a szerkesztő a Tár rendeltetéséről is. Min-
denekelőtt „a történeti magyar szókincs két tárházát”, a Nyelvtörténeti 
Szótárt és az Oklevélszótárt óhajtja kiegészíteni, azok hiányosságait kipó-
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tolva, egyoldalúságait kerülve. Különösen értékes többlet az adatok szó-
földrajzi rögzítése, mely felbecsülhetetlen segítséget nyújt a régi nyelvjá-
rások kutatóinak. Abban is különbözik elődeitől a Tár, hogy az irodalmi 
nyelven kívül „a kor köznapi nyelvszintjétől, a beszélt, igényesebb vagy 
kevésbé igényes köznyelvtől” sem idegenkedik, nem osztja például a régi 
szerkesztők szemérmességét, viszolygását a mindenki által ismert de 
„nem szalonképes” kifejezésektől, szavaktól. A nyelvet, elsősorban az 
erdélyi magyar nyelvet „életes közelségében, mindennapos kavargásában, 
lendületes mozgásában, változásában” óhajtja bemutatni. De nem csak a 
nyelvésznek akar anyagot szállítani: a történettudomány és a történeti 
néprajz művelőit is szem előtt tartja gazdag szokásismereti anyagával. És 
hát, természetesen, a nyelv gazdagítására törekvő írót, továbbá a levéltári 
kutatót, a magyarok mellett még a román és a német (szász) kutatókat is. 
Ezt szolgálja a három nyelven írt Előszó, Tájékoztató, valamint minden 
egyes adat háromnyelvű értelmezése. Az erdélyi három nemzet tudós kö-
reinek e figyelmes kiszolgálása jelentősen megnövelte ugyan a mű terje-
delmét és a szerkesztés gondjait, de az ilyen baráti gesztus, mely egyben 
az olyannyira kívánatos összműködéshez ad anyagot és serkentést, soha-
sem haszontalan. 

A takarékossági szempontnak egyebekben is háttérbe kellett szorulnia 
magasabb szerkesztési elvekkel szemben. Mert igaz ugyan, hogy tulaj-
donnevek, nevezetesen személy- és helynevek nem vétetnek föl önálló 
címszóként, csupán a régi erdélyi nyelv közszói elemei, azonban ezek – a 
szokásos gyakorlattól eltérően – nem csupán szótári alapformájukban 
lehetnek címszók, hanem toldalékokkal: ragokkal s jelekkel ellátva is. így 
lesz külön címszó az „alatt” mellett: alatta, alattabb, alatti; az „árai” mel-
lett: áruldogál, árulgat, árulhat, áruló, árult, árulás, árulhatás, árultat, 
árultatás, árultathat, árultathatás stb., valamint a gyakoribb, valósággal 
határozószóvá minősült -ba, -be; -ban, -ben; -int, -képpen; -kor; -lag, -
lég; -lan, -len; -n; -szór, -szer, -szőr meg más toldalékos szóalakulatok is. 

A címszó háromnyelvű értelmezését minden esetben szövegbe ágya-
zott példák követik, évszámmal ellátva, időrendben, a lelőhely és a szó-
földrajzi adatok föltüntetésével. Az egymilliót meghaladó adalékmennyi-
ség ilyen sokszempontú, gondos feldolgozása egy szervezett munka- cso-
portnak is becsületére vált volna, nem egy magában győzködő tudósnak. 
Mint maga mondja, nem a hiány szorongatta, hanem a bőség, az irdatlan 
adathalmaz szükségszerű rostálása, nyirbálása. Azonban ez sem történt 
sohasem az érthetőség és a könnyen felhasználhatóság rovására. Sőt, vé-
leményem szerint már túlzásba vitt gondoskodással az utánalapozástól is 



 

1174 

meg akarta kímélni a szótár használóját a szerkesztő: ugyanazt a példa-
mondatot több címszó alatt is bemutatva, teljes egészében idézve. Persze 
az olvasó, a kutató csak hálás lehet ezért, mégis meggondolandó, nem 
lenne-e érdemes azzal, hogy a már idézett mondatra a későbbiekben csak 
utalunk, néhányszáz oldalt megtakarítani. Például ezt a mondatot: „Mikor 
az Ádám Czigány Leánya haza jött Csesztvéről a' volt a híre hogy az ör-
dög butt volna beléje ...” – megtaláljuk az „a” (mutatónévmás) címszó 
alatt, továbbá a „bújik, búvik” címszó alatt is. (A „beléje” és a „cigány” 
címszók alatt viszont nincs említve s utalás sem történik rá; a „hír” és 
„ördög” címszók pedig majd csak későbbi kötetekben kerülnek sorra, 
azokat nem nézhettem meg.) Vagy ez az „áll” címszó alatt idézett mon-
dat: Az Isten kedvijért tsak böltsen Cansiderálja Natsád menyi időt 
állattanak azak az barak (értsd: borok)” megtalálható a „bor” címszó alatt 
(a „bölcsen” alatt nem), s aligha lesz mellőzhető a „kedv” esetleg a „ked-
véért” valamint a „konsiderál” címszók alatt sem. 

Az utalás könnyen s röviden megoldható volna, pl. esetünkben így: L.: 
„bor”, 1763. A címszó és az előfordulás évszáma legtöbbször elég lenne a 
nyomravezetésre. 

Az említett „a” (az az mutatónévmás rövid alakja) címszó alatt egyéb-
ként imponáló bőségben: közel négy sűrű sorú, aprónyomású kolumnában 
sorakoznak a példamondatok. Az „a, az” (névelő) címszó alatt pedig nem 
kevesebb mint hét ugyanolyan kolumna következik, külön csoportokba 
gyűjtve az olyan példákat, amelyekben a) a mássalhangzóval kezdődő szó 
előtt „az” alakban áll a névelő, b) ugyanabban a példában váltakozva, 
szeszélyes következetlenséggel ingadozik az „a” és az „az” használata 
mássalhangzó előtt, pl. ebben az 1584-ből való példában: „Tawali 
eztendeoben az leiant Egy légén kereti volt, a leian en hozzam iwue (olv.: 
jőve) Tanach kerdeny”; c) ugyanez az ingadozás mássalhangzóval kezdő-
dő személynevek előtt; d) az „az"-alak előfordulásai településnevek előtt; 
e) az „a” alak (szabályos) használata mássalhangzók előtt, végül f) az „a” 
előfordulása magánhangzó előtt; erre csak egy példa akad: „azt a adósle-
velet...” – lehet elírás is. Ilyen bőséges és jól rendezett anyagot kap a 
mondatfonetika kutatója. De nála is több haszonnal forgatja a szótárt a 
szótörténész, aki mai szavaink régi jelentését, nyelvjárási előfordulásait 
nyomozza. „Alkalom” szavunkról eddig is tudtuk, hogy eredeti jelentése 
„egyezség, alku” volt. A Tár példáiból kiderül, hogy az erdélyi nyelv ki-
zárólag ebben a jelentésben használta, mai jelentésében egyáltalán nem 
fordul elő, még a múlt századi példákban sem: „... azon Telkemet és 
Házomot... adtam ki szolgálatra az előre edgymas között meg tett alkalom 



 

1175 

szerint.” (1842) Ez annál különösebb, minthogy az „alkalmas” melléknév 
már a 16. században „megfelelő, derék, jókora, jó” jelentésben használa-
tos: „Eg Jo kedwes tehene vala az Aniamnak es annak égi Eoreg Boria 
vala, kit az Aniam ugian fel akar vala Newelny hogy Jo fele vala. Immár 
ugian Alkolmas vala.” (1584) A mai érteiemben vett „alkalom” helyett 
„alkalmatosságot” mondott és írt az erdélyi magyar: „ew kegmek 
(őkegyelmük) az mostany Thordai Mesternek Zent Martony Bálintnak 
aggyanak hiwatalt addigh miglen az Isten lob alkalmatossagot mutat, es 
arra az hiwatalra alkolmatcsbat találhatnak.” (1595) 

Az „alkot” ige nagyjából azt jelentette, amit ma, de mint a következő 
példából kiderül, egyebet is jelenthetett: „mikor az Leannak gyermeke 
leot vala, s latam az gyermeket s kerdem az leant, ki alkotta atkozot! azt 
monda az leanj nem tudom.” (1629) „Alku” szavunk a régiségben nem-
csak főnév, de melléknév is lehetett, „alkalmas, megfelelő” jelentésben: 
„minden tyzedből eggyet egyet, valazzon Biro vram tanachyawal, akyt 
Alkubnak Ityl (ítél) eo kegmek.” (1581) 

„Áru” szavunknak mai (árucikk) jelentése kimutatható ugyan a 17. sz. 
közepétől, legtöbbször azonban „alkuvás, alku, vásár” jelentésben hasz-
nálták: „En valek keozbe Jaro hogyj szerezzem Az Baniabwky embernek 
varga Jánosnak az Takach Andrasne három barmat, ott leok (lök, voltam) 
az Arubais, hogy megh Arulanak írek lewelet Az fizetés Napiarol.” 
(1585) Ez egyben példa arra is, hogy a „megárul” ezzel volt egyértelmű: 
megegyezik, egyezségre jut. 

De nemcsak a nyelvész: a történész, a művelődéstörténész, a társada-
lomtörténész, a néprajzos s ki tudja még hány tudomány művelője 
buvárkodhat eredménnyel a becses adatok e kimeríthetetlen tárházában, 
továbbá – mint a tár szerkesztője külön ki is emelte – a nyelvét gazdagíta-
ni kívánó író, s tegyük hozzá: nemcsak az író, hanem minden művelt ma-
gyar, aki csak szereti s tudatosan ápolja anyanyelvét. Mert lehet, hogy az 
utóbbi századokban s méginkább: évtizedekben nyelvünk gördüléke-
nyebb, simább, kényelmesebb, könnyebben elsajátítható lett, de mennyit 
vesztett ugyanakkor színességéből, tömbszerűségéből, erejéből! Bizony, 
színtelen-szagtalan mai köznyelvünk, de méginkább okirataink nyelvezete 
a következő, 1755-ben kelt végrendeletből kiragadott mondat mellett: 
„hitvan dög testemet amint sokan Szokták feresztéssel nemocskolodjanak, 
hanem Ábrázatomat, kezeimet megmosogatván, tegyenek tiszta inget 
labravalot reá.” Tragikus hősöknek, egy Lear királynak, egy Bánk bánnak 
szájába illenének e szavak. Nemcsak a halállal néztek azonban szembe 
eleink ilyen pőre, nyers szókimondással, a férfi és a női viszonyában is 
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pirulás nélkül nevén neveztek mindent: „monda Csetri Giörgj, hogj megh 
hidgjetek asszony emberek azt ugjmond hogi soha nem gjakot eo edeseb 
piczat annal mint az uarga Menyhartneje, ... mondotta aztis hogj eg eiel 
tizszeris fel ment reá s meghis ugj állót mint az karó teste.” (1631) Ha 
valaki vállalkozik valaha a magyar Dekameron megírására, böngésszen 
csak – a Tárat használva kalauznak – a régi erdélyi periratok közt! De 
tévedne az, aki mindebből eleink feslett erkölcsére vonna le elhamarko-
dott következtetéseket s azt hinné, hogy a szókimondással paradicsomi 
promiszkuitás, délszigeti boldogság párosult. Mai (vagy tegnapi?) falusi 
asszonyaink szabadszájúsága mögött nagyon is szigorú, ön- és egymássa-
nyargató puritán erkölcs őrködött, a „bűnösök” és a „bűn” könyörtelen 
elítélése, a „zabigyerekek” – akiket „bitangoknak” is hívott a régi nyelv – 
embertelen kivetése: „Dósa Ádám Uram soha nem házasodott, hanem 
örökké nőtelenségbe élt s él ma is, és így a melly gyermekek Bernad 
Ersébethtol születtek tsak fattyú Dosák és Bitangok.” (1798) ... törvényte-
len ágyassá Sebe Rákhel már ötödik bitangjával hozos Szakmári Ferenc- 
től.” (1844) A „hozos” szó természetesen „terhes, viselős” jelentésű. 

A nyelv erejét csodálhatjuk az ilyen személyleírásban is: „Be Jeowe eg 
feyerbély kathona egy kerek Abrazatu es teorseokeos zakalw temerdek 
Bajzos.” (1583) Szinte látjuk azt a „törzsökös szakállú, temérdek bajszos” 
marcona hadfit. Mint a következő példákból kiderül, a ma is használt 
„szöghajú” jelző nem olyan hajat jelölt, mely úgy áll, mint a szeg, hanem 
a haj színére utalt: „Luka Jónucz két kék béli katonát ide hoza és szállta 
az mi házunkhoz, és egyik fekete bajuszu barnaszeg ábrázatu, az másik 
pediglen szőkw szeg ábrázatu sárga bajuszu ember vala.” (1747) 

A kicsinyítés sokkal gyakoribb a régi erdélyi nyelvben, mint mai köz-
nyelvünkben. Meglett férfiak személyleírásában manapság aligha hasz-
nálnánk ilyen fordulatot: „... bamátska, kerék Ábrázatu” (1805). A kis 
hordót „általagocskának” hívják; ha egy kis kedvezést, kegyet kérnek, azt 
„alkalmatosságocskának” becézik. Egy kissé lejjebb – ezt így mondják: 
„alábbatska”, ami egy kissé gyengébb, az „alábbatska Való”, a „békácska, 
bárányocska” stb. ötvös-készítette mütyürkék neve volt, a kis országot, 
vagy a kisbirtokot „birodalmacskának” becézték: „jllik azért... magokra 
igen vigiazniak . .. kiket közületek ... Ez Erdelj Birodalmocskaban Isten 
mégis tovabra tartván helheztet s helheztetet.” (1678/83) A „szoknyács-
ka” semmi esetre sem miniszoknyát jelent a következő példában: „rajtam 
levő hitvan szoknyatskaman kívül mindeneket az Udvarban bevittek.” 
(1778) A vásárbírók „botocskával” sőt: „borókával” járták a vásárt és 
ellenőrizték az árusokat, de a férj hatalmának is ugyanaz volt a jelképe: 
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„Mond az Kewer Marton, Al  hattrab te Azzony. . . orrodat Aiakastul ely 
Mecchem azt ely higged, égi Botochka volt Nala Meg feniegeteis veleh.” 
(1574) 

Mint e példából kitűnik, a kicsinyítéssel és becézéssel véres atrocitások 
is megférnek. Egyébként „az ajkak lemetélése az orral együtt” úgy látszik 
szokásos fenyegetés volt házastársak és szeretők közt: „egikor Rezegen 
(részegen) az en Mattkám aual feniegetet hogi orromat ajakastol el 
meczi.” (1628) Kegyetlenkedésekről, testi erőszakról, gyilkolásról persze 
számtalan példa ad hírt, hiszen túlnyomó részben bíróság előtti panaszté-
telekkel, tanúvallomásokkal van dolgunk. Még jó, ha csak a fenyegetésnél 
maradtak, mint a fenti példában s a következőben: „Mond lakatos 
leorinch az azzonnak ha egy Ingbe kely Maradnomys, de bizon ezert az 
alfeledre foldatom az Nefwedet.” (1572) Egy borbélylegényt így fenyege-
tett a haragosa: „... igen Jársz ide az vczaba de Jsten ne Algion meg ha 
Által Nem leolek es el nem eytetem a Borotwa tokot veled.” (1584) A 
hitelező sem volt valami nagy biztonságban: „Takach Simon vallia.. azt 
monta Poztometw Martonne, hogi ha teobzeor oda megiek az pénz kérni, 
égi niarsal (nyárssal) áltál ver.” (1592) Nemcsak Posztómető Mártonná 
nyelve volt ilyen éles: „Keczkemethi Georgine fejerdinet takniosnak, 
rezegesnek ziggia (szidja) vala... nyluan való Eretnek Curuanak, de 
amazis vizza ada az zitkot.” (1591) Máskor beérik az enyhe gúnnyal: „A 
Felesége urának férfiatlanságáról hogy panaszolt volna nem emlékezem, 
– hanem annyit férjének szóllat, a midőn fejét az ágyban örökké 
magassan kévárta a párnákkal fel tsináltatni, hogy a gyermeket nem úgy 
Csinályák ám.” (1819) A kolozsvári tanács így botránkozik az „asszony-
állati rend” szabadszájúságán: „eo kegmek varosul... Weottek eszekben az 
Rut, Izoniw (iszonyú) zitkoknak el aradasat... melyben Nem chak az 
Nepnek eoreghy de megh az Iffiusagh seot az Azzony Allaty, leanzoy 
Rendis ektelenewl vetkezik az Jstennek tiztesseghe ellen...” (1589) Ko-
lozsvárt a titkos prostitúció is virágzott s a „magas vendégek” miatt nem 
is igen lehetett küzdeni ellene: „Az varos procu- ratori Ielentettek hogy 
sok gonozsagh volna az varoson es Eyel Iaro es parazna Azzony Állatok 
mégis elegen volnának, kiket az eleobbi mód zerent teorwenniel keresné-
nek, de sok feo feo vraimnak volna ellenek.” (1584) Nagyobb veszélyben 
volt az asszonyi állat, ha boszorkánysággal vádolták: „1584 eztendeoben 
vala ez dolog hogy egy Néhány bzorkanokat egethenek megh, kiket 
Igyarto Georgy Varos fogadót procatora lewen fogatot megh.” (1586) 
Ugyancsak nagy visszaesés Könyves Kálmán óta, aki tudvalevőleg egész 
Európát megelőzve bölcsen kijelentette, hogy boszorkányok nincsenek, 
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szó se essék róla. De az emberi butaság és rosszindulat ezúttal is fölülke-
rekedett és ilyen rémmesékkel traktálta a tekintetes bíróságot: „Albert 
Imreh vallia, Az felesegem gyermek Ágiban fekzik vala es ketten eyel be 
Jeoówenek bozorkaniok, Es az eggyk ez Zelesne kepe vala.” (1584) Sze-
gény Szélesné alighanem rosszul járt, mivel hogy a boszorkány az ő ké-
pében garázdálkodott. Az ítélet vagy megégetésre szólt, vagy vízbe vetés-
re, előbb azonban „gombolyékba kötözték s marha ganéjos vízzel öntöz-
ték” a szerencsétlent, ha a vádló kívánta „az teorventeol hogy tortúrára 
vonattassék és comperialvan büntettessek mint effele bűbájos varaslo es 
boszorkanj szemelt megh szoktak büntetni.” (1660) De még száz évvel 
később is szedte áldozatait a babona: „az elmúlt esztendőben feles gyer-
mekek (azaz a szokottnál több gyermek) elhalván ... volt gyanú hogy bo-
szorkányok lőttek volna azon halott gyermekek közül mellyre nézve ezen 
Barna Kirila némelly hozza hasonlókkal azon ártatlan gyermekeknek 
koporsójokat ki ásván s fel nyitván azokat vagdolta s sziveket meg égette 
etc mellyis keresztyén embernek még hallaniis irtózás.” (1752) Vigaszul 
szolgáljon, hogy ekkor már – a 18. sz. közepén – a hatóság emberei s a 
bírák nem vesznek részt a bolondságban s nem az állítólagos boszorká-
nyokat büntetik, hanem azok üldözőit. A század végén – a francia forra-
dalom évében – már így írhat a felvilágosult értelmiségi: „Míg imitt amott 
táltatik (találtatik) vagy egy vén Asszony, a ki a Boszorkányoknak léteiét 
hiszi, de a népnek nagyobb, jobb és értelmesebb része meg lévén már 
világosíttatva, az efféléket nevetséges dolognak tartja és nem hiszi.” 
(1789) 

Ezekkel a példákkal csak azt akartam bemutatni, hogyan böngészhet 
kiki érdeklődésének megfelelően ebben a tudományos szempontból a leg-
szigorúbb kritikát is kiálló s mégis lebilincselő, szórakoztató műben, mely 
szótár ugyan, szerkezetét és célkitűzését tekintve, de a szótárfogalomnak 
egy tágabb értelmében. Valójában műfajilag meg nem határozható, be 
nem skatulyázható, egyedi alkotás, alkalmas arra, hogy iskolát csináljon s 
új távlatokat nyisson a mindig elszigetelődés veszélyének kitett tudomány 
és tudósok számára. Valami olyasféle „forradalmi tett” ez a mű, mint ami-
lyen a Puszták Népe volt a harmincas években: az is úgy robbantotta a 
műfajok határait s egyesítette az addig szigorúan elkülönített szociográfiát 
a szépirodalommal, az objektív valóság-föltárást a lírai emlékezéssel. 
Szabó T. Attila remekében – ha nem találkozunk is gyermekkori emlé-
kekkel, a családi tűzhely és a szűkebb haza megörökítő rajzával – ugyan-
csak egy elsüllyedt világ bontakozik ki előttünk, akár a Puszták Népében: 
a Partium és a Mezőség búzatermő tájai, a disznócsordákat nevelő bükkö-
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sök és tölgyesek; az erdélyi táj, mely felé örök honvágy vonz minden ma-
gyart, még ha nem is a szülőföldje; az erdélyi történelem háromszáz éve a 
magyar múlt elvitathatatlan része, a magyar kultúra, kisipar és szépmíves-
ség műhelye egy olyan korban, melyben török dúlja, német erőszakolja a 
magyar műhelyeket. Igaz, a dúlásból kijutott Erdélynek is: tatárhordák, 
nyugati zsoldosvezérek, pártütő hadak vetettek tűzcsóvát a vidéki kúriák-
ra, a városi polgárok házaira, Erdély azonban a hanyatlás korában is, mi-
kor egyre halványabb lett a fejedelmi csillag s szép álom csak a bethleni 
aranykor, képes volt a regenerálódásra, intézményeinek fönntartására, a 
magyarság átmentésére mind biológiai, mind kulturális tekintetben. Az 
erdélyi élniakarás, életrevalóság, tehetség és szorgalom dokumentuma ez 
a már első kötetben is impozáns nagy mű. 
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HANÁK TIBOR 
A költészet költője283 

Lászlóffy Aladár: A következő ütközet, Versek, Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest 1974,158 lap 
 
Megszoktuk, hogy a költők beszéde a költészetről más, mint a költészet. 
Nem annyira abban az értelemben, hogy az esztétikai fejtegetések, a mű-
helyvallomások nem oly poétikusak, mint maguk a versek, hiszen vég-
eredményben egy „ars poetica” is lehet szép költemény, hanem sokkal 
inkább abban a tekintetben, hogy a költők rendszerint az „ars poetica” 
írása közben is költenek, elemelkednek a valóságtól és többnyire nem 
verseik elveit, hanem vágyaik tárgyait nevezik meg és azokról a vonatko-
zásokról írnak, melyeket legalábbis pillanatnyilag szívesen vállalnának 
költészetük mozgató gondolatának, szemléleti hátterének, technikai sza-
bályának. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy – eltekintve az egy-két „ars 
poeticá”-tól –, a versek általában nem a versírásról szólnak, hanem túlmu-
tatnak magukon, felismeréseket, gondolatokat, érzelmeket közvetítenek. 

Kolozsvárott élő Lászlóffy Aladár A következő ütközet című kötetében 
a versek jelentős részére nem érvényes ez a megállapítás. Számos verse 
nem másról, hanem magáról a költészetről és a versírásról szól, vagy an-
nak egy-egy mozzanatát érinti, olykor az intim líraiság gondosan kialakí-
tott hangulatát fordítva át a tudatosság józanító igazságába. Egyik ciklusa 
európai utazgatásairól szól. A benyomások rendezgetése közben azonban 
az élményekre gyakran ugrik rá az írói feladat, mely mondatokra darabol-
ja, szavakra, betűkre darálja, porlasztja a hangulatokat. Kölni verse arról 
szól, hogy hozzáfogott összes verseinek újraírásához: 

Betűről betűre utazom, címről  
címre, már ott tartok, hogy  
ezerszer pontosabban fogalmazok, mint  
tizenöt éves koromban ... 

Lausanne-ban „egy ige az emlékiratait írja. Egyes szám első személy-
ben őslakó volt...”; a tiroli határállomásról ezeket a sorokat jegyzi fel: 

Kisütött három őszirózsa,  
a halványlila világít most,  
valamit elolvasok a fényénél,  
valamit felírok közben,  
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valami eszembe fut. 
Az élménybe mindig beszökik valami nemcsak az élményt észrevevő 

reflexióból, hanem a költői művelet tudatosításából, a leírás, olvasás, egy-
szóval az írásbeliség másodlagosságának alexandriai szelleméből. 
Lászlóffy Aladár versei a versről verselnek; költészete meta-költészet: a 
költészet költészeté s általában mindazé, ami a nyelvvel és az írással ösz-
szefügg. Eljárása nagyon is indokolt. Ha van vallásos költő, udvari költő, 
tájköltő, miért ne lenne költészet-költő is, miért ne lehetne a költészet 
témája maga a költészet? Ha pedig a munkásköltőt az teszi munkásköltő-
vé, hogy a munkásról és a munkáról ír, akkor Lászlóffy Aladár igazi 
munkásköltő, hiszen mégcsak nem is mások, hanem saját munkájáról 
versel, vagyis a verselésről, anyagáról, szerszámáról: a nyelvről. Lépten-
nyomon mondatrészeket és más nyelvtani kifejezéseket használ hasonlat-
ként; képei közt gyakran szerepel a könyv, a ceruza, a levél, íróasztal, a 
lapozás, írás, olvasás. Élménye az írásos kultúra; nagy felfedezés a hang 
rögzítése, a betű! Áhítattal néz minden sorra, mint egy szentkezű közép-
kori kódexmásoló. Nem a táj, nem az utazás, nem a szerelem a nagy él-
mény, hanem hogy mindent le lehet írni. A legszívesebben gyűjtene min-
den szöveget, minden betűt. Meg is teszi az és taplost az ideges ipszilon 
című versében: 

Könyvtárat gyűjtök,  
s ilyenkor érzem, hogy lever a fáradtság  
a bejárt utakért, a megtanult nyelvekért, az elszen- 
vedett étkezésekért, a végigélvezett elnyomatásokért,  
a történelmi s teljesen anyagelvű lélekvándorlásért,  
a legnagyobb mutatványért: 
hogy összehordtam a betűket. 

Ezt részben a költő és a kultúrember hivatásának tartja: gyűjteni és ter-
jeszteni a betűt a társadalomban: „Bölcs, aki tanítani tud ezen az eldugott 
tájon is, boldog, kit végül is elhervaszt magányos művészetünk” – írja 
egyik versében (Mit látsz egy íróasztalon?) Nem lenne azonban a 
metapoétika képviselője, ha megállna ezen a szociális és professzoros 
szinten, ha saját tanáros ügyködését nem figyelné meg egy magasabb ka-
tedráról. Így válnak sorai, versei és egészen írásközpontú szemlélete ösz-
szetetté, színeváltóan többrétegűvé. Pontosan érzi a betűk kettős értékét, 
ambivalenciáját és az élete koptató özönét is, mely egy olyan világot ho-
zott létre, „ahol még a nadrágtartómárkában is néhány szavas felirat van”. 
Verseinek is az ad gazdag, de olykor villódzó értelmet, hogy a látottakon 
kívül megpróbálja a látást is látni. Ha csak a rím fricskájával, de szándé-
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kosan érzékelteti a művészetben mindig valahol ott kísértő műviséget, 
tehát azt a fatális felismerést, hogy a költészet mestersége szinte óhatatla-
nul mesterséges világot teremt. Lászlóffy Aladárnak azonban nem csupán 
ez a költői viviszekció, az önelemzések megfogalmazása sikerül, hanem 
arányos vegyítése a poézissel. Ezért nemcsak okos, de jó költő is. 

Verseinek olvasása közben csaknem meggyőződésemmé vált, hogy a 
mai korban nem is nagyon lehet másként kezelni a lírát. Persze bizonyára 
lehet másképp is, de Lászlóffy Aladár elfelejteti velünk, hogy lehet. Túl-
ságosan józanok vagyunk ahhoz, hogy azonosuljunk saját érzelmeinkkel, 
azok költői megfogalmazásával, vagy idegen elomlások romantikus átélé-
sével. Ebben a kötetben ezt nem kívánja a költő. Az élmények nem nyer-
sen és pőrén jelennek meg, hanem kíséretben. A kísérő maga a költő, 
mikrofonnal a kezében, és tudósít: 

Most mormogok magamban, mint a röntgenorvos. 
Mikor fáradt vagyok: idegen beteg a világ, és  
pár percnyi csend után farsangozók táncolnak  
át a rendelőn, forgataguk magával ragad. 

Néha maga is meglepődik a történteken, amint nézi saját érzéseit, gon-
dolatait, amint az egyik idegdúcból figyeli a másikat, a másik idegszál és 
agykéreg munkáját, szeszélyét, önmaga riportere. Közvetít a versírásról, a 
tájról, a történelemről; vezércikkeket ír a napi érzelmek eseményeiről, 
apró kommentárt fogalmaz a szerelemről. Az átélésnek és a tükörbe pil-
lantásnak a belső és a külső sokszor váratlan cseréjének a velejárója bizo-
nyos intellektualizálás és a magát megmosolygó humor. Nem kell min-
dent végzetes-komolyán venni, fanatikusan fontosnak és egyszerinek tar-
tani, még ha szubjektíve az is! Sem érzelmet, sem gondolatot! Így aztán 
Lászlóffy Aladár versei gyakran kifutnak a poétika fegyelmi szabályai 
közül, bukfencet hánynak, nyelvet öltenek a nyelvre, a versre. Az egyik 
helyen szorongó hangulatot kelt, a kitörésről beszél, majd közbeveti: „Én 
szabad elvonulást engedek magamnak”. (Valami) Utazásai közben tűnő-
dik: „Hol is voltam tegnap?” S rá a válasz: „Megkeresik majd helyettem s 
utánam küldik.” (Reggel Zürichben) Innét nincs messze az ajánlat: „Cse-
réljünk esőt”; vagy a kérdés: „Nem tudsz felváltani egy álmot?” (Az euró-
pai esők; Szervusz). Humorosan meglepő fordulatait néha csupán felütés-
nek szánja, belekapaszkodik az ötletbe, kiépíti és lírai képpé színezi. Sok 
utat, sok módszert kipróbál; szuverén ura a versnek. Ezért azután tehet 
bármit: hiszünk neki. 
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ANDRÁS SÁNDOR 
Bevezető Ambrus tárcanoveliálhoz284 

Korek Valéria: Hangulat és valóság. Ambrus Zoltánról; Aurora Könyvek, 
München 1976,196 lap 
 
Ambrus Zoltán azok közé az írók közé tartozik, akik egy-egy nép irodal-
mát, vagy az irodalmat magát, nem naggyá, hanem lehetővé teszik; akik 
nélkül a nagyok nem lettek volna nagyok és akik a nagyok elolvasása 
után csak azoknak válnak érdektelenné vagy kiábrándítóvá, akik már elő-
re tudják, hogy mit akarnak találni egy-egy írásban. Kosztolányi novellái 
nem jöttek volna létre Csáth Géza és Ambrus írásai nélkül, de nagyon 
megcsalja és megszégyeníti magát, aki úgy véli, elég lesz Kosztolányit 
elolvasnia. Mint Csáthnak, Ambrusnak is megvan a maga világa, a maga 
sajátos hangulata, valósága és intelligenciája – mert ez a harmadik foga-
lom is felemlítődik Korek Valéria könyvében. Ambrus sajátos tehetségé-
nek földerítése érdemleges szórakozás, és Korek Valéria könyve főleg 
azzal segít hozzá, hogy magához Ambrushoz segíti az embert. 

Nehéz dolog erről a könyvről írni, mert szerzője egyrészt mindent 
megtett, hogy mindenféle felelősségre vonás alól kivonja magát: „Saját, 
korántsem átfogó írásom nem irodalomtörténet, sem pedig összehasonlító 
irodalom, mint Faludi könyve; kortársaival vagy elődeivel nem akarom 
Ambrust összemérni, és életrajzát sem tudnám megírni”, olvassuk az Elő-
szóban, és a Végszó megismétli: „Aláhúztam nemegyszer, hogy ez a 
könyv éppoly kevéssé irodalomtörténet, mint idegennyelvű irodalmakkal 
való összehasonlítás; még kevésbé életrajz vagy akár magyar kortörténet. 
Ambrus teljes munkásságát semmilyen egyetemes folyamatba én nem 
ágyaztam. Még Ambrus írói termékei között is egy kordon mögött állot-
tam meg; kihagytam a regényeit, bírálatait és a szatíráit, több tárcanovel-
lát, melyek nem egészen ütötték meg az Ambrus-mértéket. Azonkívül 
olyanokat is elimináltam, melyek magamnak nagyon is tetszettek, azon-
ban nem fértek el a fejezetek megadott témakörében.” Másrészt, mint az 
idézett utolsó mondat igazolja, a szerzőt mégiscsak meghatározott szán-
dékok vezették. Körülbelül száz tárcanovella idézetekkel bőven tűzdelt 
tartalmi ismertetését kapja az olvasó: a szerző munkája afféle fátyol, csak 
azért van, hogy mögüle előderengjen az ambrusi mű, amihez persze csak 
a fátyol félretolásával juthat az ember. A fátyol félretolása után azonban 
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rájön a szemlélődő, hogy az ambrusi mű valóban mögötte van, de amit 
látott volt, nem mögüle derengett elő, hanem a fátyolba volt szőve egyféle 
ki- és összeválogatás nehezen elemezhető terve nyomán. „Hangulatot” 
kap az ember; tudja, hogy mögötte „valóság” van; és töpreng, vajon mifé-
le, és miféle szabályokat követő „intelligencia” kötötte a kettőt egymás-
hoz, szőtte a hangulatot. 

A kiválogatás módszerét nagyjából megmondja a szerző: Ambrus tár-
canovelláiról ír, mert: „Művészete diadalát egy terjedelmileg apró műfaj-
ban, a tíz-húsz oldalnál ritkán több, sokszor kisebb tárcanovellában érte 
el.” (9. 1.) Az összeválogatás módszere részben időrendi; az első fejezet 
főcíme: „Elindulás”, az utolsóé: „A századforduló után”; az időrendiség 
mint szerkesztő elv áll az egyes fejezetek anyagának elrendezésére is. De 
ezt az időrendiséget témaszerinti válogatás keresztezi, méghozzá mind az 
egyes fejezeteken belül, mind pedig a fejezetek egymásra következésé-
ben. 

Korek Valéria könyvét ezen a ponton közelítheti meg a bírálat, hiszen 
ez az elrendezés nyilvánvalóan az ő munkája és önmagában is megítélhe-
tő. (Azért elmarasztalni, amit – irodalomtörténeti értekezést, életrajzot, 
monográfiát – szándékosan nem írt, értelmetlen lenne, ha viszont a műfaji 
követelményektől eltekint az ember, csak a szerző – egyebek közt 
újkantiánus – meggyőződéseiért lehetne dicsérni vagy bírálni, ami adott 
összefüggésben megint csak értelmetlen dolog.) Az ötből négy fejezetben 
kronologikusan elrendezett anyagot ugyanis tematikailag is válogatta, 
amiről a fejezetek alcímei is tanúskodnak: „Hangulat és realizmus”, „Rea-
lizmus és irónia”, „Irónia és szimbólum”, „Lélektan és humor”. Az 
egymásbaölelkező fogalompárok láncában az utolsó kettő között nyilván-
való a törés: „szimbólum” és „lélektan” nem kapcsolódnak – és a könyv-
ben nem kapcsoltatnak – egymáshoz; ennek a hiányosságnak felei meg a 
másik, amely részben belőle fakad, hogy az irónia és a humor egymáshoz 
való kapcsolata tisztázatlan marad. Úgy tűnik, ez a törés annak tulajdonít-
ható, hogy a szerző eltekintett az intellektualitásnak az alkotói folyamat-
ban játszott szerepe megvilágításától, jelképszerűen attól, hogy a harmo-
nikus-kiegyensúlyozott címet – „Hangulat és valóság” – az „intelligen-
cia”, vagy talán még inkább az „intellektus” közbeiktatásával megfelelően 
disszonánssá és problematikussá tegye. 

A negyedik fejezet egyféle közjáték: Ambrus állítólagos kölcsönzései-
vel foglalkozik. Korek Valéria nem hiszi, hogy Ambrus tényleg adósa 
lenne másoknak, viszont egyértelműen vallja, a kölcsönzés amúgy is ér-
dektelen kérdés: az igazi író képzeletében minden átalakul és az alkotói 
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folyamat végső fokon felfoghatatlan. Ambrus egyhelyütt (135. 1.) maga is 
az intuíciót méltatja, az intuíció azonban (Bergsonnál) egy az intelligenci-
ával kapcsolt fogalom, és érdekes lett volna hallani, hogyan kapcsolódott 
nála – akit oly sokan bíráltak műveltségéért – az intuíció az intellektus-
hoz. Az irodalmi irányzatok közül csak a realizmussal kívánja a szerző 
kapcsolatba hozni Ambrust, az impresszionizmust meg a szimbolizmust 
meg sem említi, holott az ambrusi alkotóerő személyentúli titkai valószí-
nűleg azon a tájon keresendők, ahol a fiatal Hofmannstahlé és 
Schnitzleré. A szerző nem akart összehasonlításokat tenni és való igaz, 
hogy az intellektus számbavevése szükségképpen elvezette volna más 
írókhoz is, a kortársakhoz is, a kortársi világhoz a maga történelmi egye-
diségében. De a kérdés, hogy efféle összehasonlítás illetve összefüggésbe 
helyezés nélkül Ambrus sajátos tehetsége és műveinek sajátos minősége 
felismerhető-e és értékelhető-e. 

Korek Ambrus-interpretációjának hármas alapja van: „A létünket 
meghatározó két kategória közül az időt érezte át mélyebbről, mint a teret 
és annak legdíszesebb megjelenését: a természetet.” Másodszor: a téren 
belül, „Ambrus figurái szobákban élnek s nem termekben; utcákon és 
nem hegycsúcsokon járnak. Élére állítva azt mondanám: Ambrus képzele-
tének tériszonya van.” Harmadszor: „Ambrus idője a pillanat; nem a faus-
ti 'verweile doch' kívánságában; röptében figyeli meg, nem akarja megál-
lítani. A pillanat, mielőtt felszalad a pillanat a pillanat-sorra, mielőtt 'dön-
tő óra' vagy 'sorsterhes nap' válik belőle” (8, 65, 15.1.). Az interpretáció e 
témaháromszögön belül marad. Megemlítődik, de feltehetőleg az említet-
tek miatt, megvítatlan marad. Ambrus gyakran groteszk, gyakran keserű 
és gyakran szatirikus-parodisztikus hangütése és szerkesztési módszere. 
De az olvasó mégiscsak értesül az efféle hangok és problémák meglété-
ről; néhány érdekes témakörre lesz figyelmes (pl. a gyakori öngyilkosok-
ra), és felfigyelhet a különböző időkben írott művek között olykor alig 
észrevehető kapcsolatokra is. 

Ez a sok szeretettel megírt könyv nem tanulmány, nem esszé, nem is 
méltatás, hanem bevezető Ambrus tárcanovelláihoz és ízelítő belőlük. 
Egyszerre hívja fel a figyelmet egy kevéssé népszerű szerzőre és egy el-
hanyagolt műfajra. Ambrus tárcanovellái egységet alkotnak és ez az egy-
ség minden bizonnyal megérdemli a kíváncsi alkalmi olvasókon túl az 
irodalomtudósok érdeklődését is. 
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BORSODY ISTVÁN 
Az igazi szocializmus285 

— Jacques Monod emlékére — 
 
Ez igen elkésett nekrológ – egy évvel Jacques Monod halála után. Halál-
hírét is elkésve tudtam meg. Európa északi országaiban jártam 1976 tava-
szán; utazás közben a világ hírei rendszertelenül jutnak az emberhez. 
Csak június végén Párizsban tudtam meg, hogy Jacques Monod, a Nobel–
díjas francia biológus-filozófus, június elején 64 éves korában Cannes-
ban meghalt. 

Személyes okom e nekrológ megírására, hogy Monod népszerű köny-
ve, „Le hasard et la nécessité”, szellemi életem egyik nagy élménye volt. 
A természettudományok iránt agyam nemigen fogékony. Azt a keveset, 
amit a modem biológia felfedezéseiről az ember eredetét illetően tudok, 
főleg Monod könyvének köszönhetem. De a Monod iránt érzett intellek-
tuális hálámtól eltekintve, elsősorban a politikai érdek késztet arra, hogy 
elkésve bár, de megírjam ezt a rövid megemlékezést. 

A politikai érdekesség Monod könyve végén robban ki. Miután felfed-
te a sejtek és gének misztériumát és felvázolta „a véletlen és a szükség” 
receptje szerint az ember kifejlődésének történetét, Monod gondolatmene-
te társadalomfilozófiai mederben ér véget. De nem egészen meglepetés-
szerűen. Mert Monod törekvése kezdettől fogva világos. Nemcsak bioló-
giai leckét ad a laikusnak arról, hogy a modern tudomány mit tudott meg 
napjainkban az ember teremtéséről – úgy, ahogy az a valóságban történt, s 
nem úgy, ahogy azt a hittanórán tanultuk. Monod értekezése egyidejűleg 
társadalomfilozófiai eszmékkel van teletűzdelve. 

Nem meglepő hát, hogy Monod befejezésül a tárgyába vágó vallásos, 
vagy vallás számba menő meglévő hiedelmeket döfi le könyörtelenül. 
Ledorongolja a zsidó–keresztény hitvallást mint tudományos korunk ha-
szontalan kalauzát az élet titkainak megfejtése dolgában. Mert a mai em-
ber a fizikai világ ismeretét a modern tudományokból kell hogy merítse s 
nem a vallás legendáiból. S ha ez netán kellemetlenül hangzanék a vallá-
sos–konzervatív olvasó fülének, vigaszul Monod nem kevésbé szenvedé-
lyesen veszi célba másik ellenségét, a marxista történelmi materializmus 
bálványimádóit. Tulajdonképpen a két bálványt – a vallásos zsidó–
keresztényt és a marxista vallástalant – Monod egy kalap alá vonja. Mert 
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ami az embernek a világegyetemhez való viszonyának megfejtését illeti, 
az egyik bálvány tanítása épp annyira tudománytalan, mint a másiké. 
Mind a kettő az animizmus ősi emlőin nevelkedett. Mind a kettőből hi-
ányzik, ami a tudományos tudattal élő modern ember számára nélkülöz-
hetetlen: az igaznak hirdetett elvek empirikus bizonyítéka. Az istentagadó 
marxista, akárcsak az istenhit vallásos tanításán nevelkedett nyugati em-
ber egyaránt mitológiába illő babonák rabja. A modern tudomány világá-
nál egyikük hite sem állja meg a helyét. 

Ám igazságtalan lenne Monod-t a rideg materialista tudós moralista 
pózába rögzíteni. Monod hisz az emberi szellemben – bár tudományosan 
nem tudja megfejteni a szellemnek nevezett sajátságunk létezését. Társa-
dalomfilozófiája nem ijesztő falansztert, inkább humanista utópiát vetít 
elénk. Monod eszményi társadalmát, Monod nyelvén szólva, a tudás eti-
kája építi. A vallásos értelemben hitetlen Monod, tulajdonképpen szenve-
délyesen hívő ember. Hiszi, hogy a humanisztikus etika szellemében gya-
korolt modern tudomány elvei jobb társadalmat teremthetnek, mint akár a 
zsidó–keresztény vallás erkölcsi alapokon, akar az áltudományos marxista 
elveken épített társadalmak. 

Monod szocialista. A tudás etikájával épített társadalma a szocialista 
társadalom utópiája. Hadd szóljon itt maga Monod (szabad magyar fordí-
tásban) arról, amit könyve zárófejezetében mond víziójáról: 

„... a tudás etikája nézetem szerint az egyetlen racionalista s egyben 
határozottan idealista álláspont, amire az igazi szocializmus épülhet. A 
szellemileg fiatalokat szüntelenül hívogatja a tizenkilencedik század ma-
gasztos szocialista látomása, szüntelenül és fájdalmas erővel. A fájdalmat 
egyrészt az árulások okozzák, amiket a szocialista eszmény szenvedett, 
másrészt a bűnök, amiket nevében elkövettek. Tragikus, de talán elkerül-
hetetlen volt, hogy civilizációnkban a szocializmus mélységesen emberi 
törekvése az animista ideológia formájában jusson doktrinális kifejezés-
hez. Ha visszanézünk a dialektikus materializmusban gyökerező világ-
megváltó mozgalom történetére, világosan látjuk, hogy az születésétől 
kezdve magában hordozta a megpróbáltatások csíráját, amiket későbbi 
nemzedékeknek kellett elszenvedniök hatása alatt. Talán minden más 
animizmusnál a történelmi materializmus szenved a leginkább a tudás és 
értékek kategóriáinak zavarától. S tán épp ez a konfúzió teszi lehetővé, 
hogy a tudás és az értékek megcsúfolása ellenére, a történelmi materia-
lizmus oly könnyedén tetszelegjen a tudományosság köntösében és világ-
gá kürtölhesse: Én vagyok a történelem törvénye, s az emberiségnek nincs 



 

1189 

más választása, minthogy nekem engedelmeskedjék, vagy elsüllyedjen a 
semmiségben. 

Ezt a gyermeteg, ám ugyanakkor végzetes illúziót egyszer s minden-
korra fel kell számolnunk. Mert ugyan hogyan építhető igaz értékű szo-
cializmus az olyan ideológián, amely velejéig hamis, nevetséges paródiája 
az igazi tudásnak – s méghozzá, ha ennek a hamis ideológiának a meg-
szállottjai őszintén hisznek benne? A szocializmus eszménye fölött immár 
több, mint egy évszázada uralkodó hamis ideológia úgynevezett revíziójá-
tól mi sem várható. Az igazi szocializmus egyetlen reménysége, hogy ez a 
hamis ideológia teljesen meg fog bukni.” 

„S hol találhatjuk meg az igazság forrását, az erkölcsi ihletet, amiből a 
valóban tudományos szocialista humanizmus megszülethet? Csak az eti-
kában, amin az igazi tudás alapszik, ami biztosíthatja a tudáshoz vezető 
utak szabadságát, s ezáltal a tudást a legmagasabb érték fokára emeli – 
egyben minden más érték zsinórmértékévé és kezesévé teszi. Csak az 
ilyen erkölcsi felelősséggel felvértezett tudás szolgálhat az igazi szocia-
lizmus, s az avval járó politikai intézmények alapjául. Csak a tudás etiká-
ja, amely az ilyen értékrendszerben gyökerezik, vezethet az igazi szocia-
lizmushoz...” Monod hitvallása egy mondatban kifejezve: Az erkölccsel 
felvértezett tudás, és a tudással felvértezett erkölcs. 

Utópia? „Talán az, de semmi esetre sem zavaros álmodozás” – mondja 
Monod. És „a véletlen és a szükség” filozófiája szellemében, aminek je-
gyében az ember keletkezését és fejlődését magyarázza könyvében, 
Monod így fejezi be fejtegetését: „Ha problémáinkra valódi megoldást 
keresünk, konklúzióink szükségszerűen ide kell hogy vezessenek. Régi 
megváltó elképzeléseink mind romokban hevernek. Ma végre tudjuk, 
hogy az ember egyedül van az érzéketlen világmindenségben, és ebbe á 
végtelen világba a véletlen játékából csöppentünk. Se sorsunkat, se köte-
lességeinket senki sem szabja meg számunkra. Rajtunk áll a választás a 
mennyei világosság és az alvilági sötétség között.” 

Ez persze tiszta egzisztenciális filozófia. Jacques Monod „Le hasard et 
la necessité” konklúziói különösen Albert Camus „Le mythe de Sisyphe” 
gondolatait juttatják eszünkbe. S nem ok nélkül. Monod-t szoros szemé-
lyes és szellemi barátság fűzte Camus-höz, a humanista egzisztencialista 
filozófia kimagasló alakjához. 

Máig is érezzük az űrt, amit 1960-ban a 47 éves Camus tragikus halála 
hagyott az európai szellemi életben. Most Monod korai halálával hasonló 
súlyos veszteség érte a nyugati szellemi világot. Se Camus, se Monod 
nem estek a hagyományos vallások mákonyától megcsömörlött és a nyu-
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gati civilizációból kiábrándult modern ember új bálványokat imádó szen-
vedélyébe – egyikük sem szívta magába a marxista történelmi materia-
lizmus mákonyát. Civilizációnk ma a szocializmusnak álcázott szovjet 
barbarizmus fenyegetése alatt él. Jacques Monod, akárcsak Albert Camus 
humanista szellemi hagyatéka ápolásával az igazi szocializmus, szabad-
ságunk és civilizációnk jövőjét szolgálhatjuk. 
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HANÁK TIBOR 
Tranzit286 

Ferdinandy György. Valenciánál a tenger, Szövegek, Aurora Könyvek, 
München 1975, 98 lap 
 
Milyen is lehet Valenciánál a tenger? A könyv címe ábrándozni csábít, 
merengeni kék víztükör fölött olajligetek tövében, mindent beragyogó 
mediterrán fényárban. Ha a címadó háromrészes kis írást elolvassuk, éles 
képek vágódnak elénk, fájdalmasan groteszk jelenetek billennek át tragé-
diába a fanatikus, de nem közveszélyes megszállottság közös fonalával 
egybekötve, és azt is megtudjuk, hogy „Valenciában fáradt olajtól terhes a 
tenger. (55.) Tálán csak a szavak andalítanak, a valóság mindig józanít, 
lehangol, horzsol, kínoz, bár a teljes valósághoz hozzátartozik az ábránd 
és az álom is, életünk könnyedén elillanó vagy csúful összeomló, szünte-
len vereségre ítélt részeként, mely a maga mindig alulmaradó szépségével 
avatja igazan rúttá, émelyítővé a valóságot. 

Nemcsak a címen való tűnődés, Ferdinandy Györgynél az írás úgy-
szólván minden eleme, minden összetevője ehhez a felismeréshez vezet. 
Francia nyelven megjelent könyvei alapján és immár harmadik magyar 
nyelvű elbeszéléskötetének ismeretében talán nem látszik indokolatlannak 
az ilyen általánosító megállapítás. Az amerikai Puerto Rico egyetemén 
működő szerző előző két magyarnyelvű kötete közül az egyik, a Futósza-
lagon, 1965-ben jelent meg Münchenben, a másik nemezio gonzales egye-
temi tanár beszéde a fekete-erdő állataihoz címmel 1970-ben Párizsban. 
Mindkettő és a müncheni Aurora gondozásában most megjelent Valenci-
ánál a tenger című harmadikban is egyazon alaphang ötletes kibontását, 
egyre szuggesztívabbá váló variációit, következetes megvalósítását látjuk. 

Korábbi könyveinek címe alatt ez állt: novellák. A mostani kötetének 
írásait egyszerűen csak „szövegek”-nek nevezi, ezzel is megfelelve az 
egyszer megkezdett út végigjárásából eredő új követelményeknek. A no-
vellák klasszikus értelmét tekintve – melyet már kevesen követnek – az a 
műfaj viszonylag rövid elbeszélés, melyet fordulat vagy csattanó zár le, 
tesz egésszé. Márpedig Ferdinandy György írásaiból épp a lekerekítés 
hiányzik, a teljesség és az ehhez fűződő világnézeti posztulátumok. Eljá-
rása korántsem csupán műfajkérdés, nem is csak definíciós probléma, 
hanem világ- és életszemlélet kifejezése. Az élet eseményei nem követik 
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a dramaturgia vagy a poétika előírásait; Ferdinandy pedig az életnek, a 
megélt valóságnak akar valamilyen módon megfelelni, nem pedig a már 
Kazinczy által is iróniával emlegetett „iskola szabályainak”. Ez a valóság 
pedig töredék, nem teljesség, nem egész, nem a lehetőségek értelmes ki-
fejtése: a valóság nem megvalósulás. Az események megszakadnak, nem 
törődve a lekerekítés utáni gyermekdeden esztétikai vággyal, sem a morá-
lis követelésekkel, a bűn és bűnhődés, jótett és jutalom szintén meglehe-
tősen naiv logikájával. Ferdinandy „szövegei” azt érzékeltetik, hogy a 
kiteljesedésnek induló folyamatok félbemaradnak, emberi kapcsolatokat 
kettévág a sors, érzelmek lejárnak, mint az óra, megáll a mutató, ahol épp 
akar: életek közepén, egy pénteki napon, kedden, bármikor, és csak az 
üres csend szólít az értelmetlen tény kilúgozásig fárasztó értelmezésére. A 
véletlen uralkodik; kit ezt, kit azt sodor mellénk az élet, évekre, napokra, 
percekre, – mindegy, hiszen ami elmúlik, úgyis csak pillanattá húzódik 
össze, emlékké, hangulattá, mely maga is csak felötlik a sodródó napok 
egy–egy mozzanata, futó illatok, új arcok, fénytörések hatására. 

„Tranzit”. Ez Ferdinandy György egyik elbeszélésének a címe, de le-
hetne az egész köteté is. Az átmenő forgalomban nincs lekerekítés, telje-
sedés, megvalósulás; minden csak impresszió fonák környezetben, s aztán 
szalad a kép, mint a gép a futópályán és nem marad más a tovatűnőnek, 
mint nézni a személytelen tájra, felhőkbe, a semmibe. Csupán ezt a végső 
látványt hagyja meg a szerző befejezésnek: egy fénylő hegygerincet, a 
trópusi hangokat és (többször is) a felkelő napot. Nem sok közük van 
ezeknek a képeknek az előzményekhez, inkább csak kontrasztot teremte-
nek, aláhúzzák az ember magányát, azt a döbbenetét, hogy nem antropo-
morf a világ, nem hasonlít ránk, idegen, nem törődik velünk, nem fejez ki 
bennünket, részvétlen; ezért tud szép lenni, mikor utálkozunk, vagy csúf 
lenni ellenünkre. 

Szociális vonatkozásban fáj neki, hogy minden csak tranzit. Egyrészt 
abban a tekintetben, hogy akiket szívesen invitálna maradásra, azok is 
sodródnak, majd halványodnak az időben. Másrészt meg úgy érzi, hogy 
önmagunk, sorsunk is elcserélhető; csak véletlenül akadt ránk az az élet, 
amely a miénk. Mily kévésén múlik, hogy nem mi rekedtünk meg a szu-
tyokban, a sárban, a gyárak bűzeiben, hogy nem mi kerültünk a másik 
oldalra... Ferdinandy számol ezzel a lehetőséggel és önként megy közé-
jük, akiken nem lehet segíteni. Érzi, hogy fáradozásának alig van eredmé-
nye, közel az egyenlítő, a nap felperzseli a kultúrát, elégíti az emberi szá-
lakat. Másutt meg mással van baj: a hideggel, a széllel, a történelemmel, 
mely csak sodrást ismer, zéróvá formált arcokat. „És jönnek, csak jönnek. 
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Kallódók, apátlan–anyátlan járdaszigeten topogók, ketrecben körzők, to-
portyánok, körözöttek, útpatkáról leszorultak”, ... „a meggazdagodottak, 
szélütöttek, a kövérek, az önmagukat végképp elveszítettek, azok, akik 
nem portugálok már, nem horvátok és nem sziciliaiak, az olcsó munka-
erők, amorf, szédelgő emberanyag.” (78.) 

Ferdinandy tranzit–világnézetében természetszerűleg a pillanatképek-
nek és hangulatoknak jut a fő szerep. Nem abban az értelemben, mintha 
igyekeznék megállítani a pillanatot, a leírásban megnyújtani a jelent, rész-
letezni a felötlő hangulatok árnyalatait, elemezni zöngéit, hogy legalább 
papíron több, percekig tartó olvasmány legyen egyetlen elsuhanó imp-
resszióból. Ezt a módszert ritkán alkalmazza a szerző, inkább a benyomá-
sok, élmények és a gondolkodás szaggatottságát igyekszik visszaadni, a 
pillanatot meghagyni létének felvillanó jellegében, ami legalább olyan 
nehéz írói feladat, mint a tűnő mozzanatokat széthúzni hosszú képsorokra. 
Ferdinandy a gyors váltásokkal, villódzó mondatokkal a gyorsaságot, 
bensőnk szakaszosságát jelzi, a megállapodás nélküli űzöttséget. Fut a táj 
az ablak előtt, benne emlékek kavarognak, mint a por a trópusi szélben, 
vágyak tolulnak, csillapodnak, gondolatsorok kezdődnek, kisiklanak, fe-
lejtődnek. Minden csak áthalad a színen vagy a várócsarnokban, mint a 
statiszták, mint az utasok. A felgyorsult idő, a tépettség, űzöttség érzése, 
de még a szinonimitás benyomása és ábrázolása is megtalálható a szerző 
korábbi köteteiben, azokban is megpróbálta már az egymásutániság esz-
közeivel az egyidejűséget, az egyszerre történő folyamatokat visszaadni. 
Most továbbmegy, bekapcsolja az esetlegességet, fokozza a véletlen sze-
repét. Elmond egy történetet, felidéz egy emléket, majd kirakja mögéjük a 
kérdőjelet: talán nem is így volt, lehetett volna másképp is. Ki tudja? 
Minden csak száguldó kép, tranzit. Az esetlegesség és a különvélemény 
eszköze nála a zárójel. Ha pl. ártatlanságról beszél, zárójelbe odateszi, 
hogy (árulás), ha órát mond, zárójelben szerepel (a hét, a hónap, az év), 
ha jobbot ír, zárójelbe odateszi a balt: „Tessék egyenesen (várni), jobbra 
(balra) menni.” (16.) Lehet így is, lehetne amúgy is. „Semmi se végleges 
(minden lehetséges) amíg itt forogsz, körözöl lábam alatt” – jegyzi meg 
ebben a modorban. (43.) 

Ezzel némiképp érintettük Ferdinandy György stílusát is. Bár ezek a 
külsődleges eszközök, mint a zárójelek, kihagyások, kurzív szedések fel-
tűnőek a könyvben, nem ezekben a modorosságba hajló jelzésekben talál-
hatók meg a szerző írásmódjának valódi értékei. Kitűnő érzéke van a 
drámaisághoz, a döbbenet megfogalmazásához. Ott emeli fel tollát, ott 
teszi ki a pontot, ahol az olvasó már nem tud megállni, a lendülettől el-
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veszti egyensúlyát és zuhan saját asszociációinak árjában. A címadó há-
romrészes elbeszélés is ilyen, a „Valenciánál a tenger”, de csaknem min-
den írásában alkalmazza a megszakítások és váltások fojtogató hirtelen-
ségét. Ferdinandy gondosan ír, választékosán. Nem mindegy neki a sza-
vak társítása, mondatok lejtése, még ha olykor szándékosan a kavargás 
benyomását akarja is kelteni. Némely „szövege”, mint pl. a „Gumi 
arabicum” olyan tömör és szépen kidolgozott, mint egy vers. Ha nem is 
minden félmondata és a múltból felmerülő szófoszlányok összefüggése 
érthető, hangulati jogosultságukhoz nem fér kétség, érzi az olvasó, hogy 
az elharapott kérdések, szétmálló egykori dialógusok, riadtan visszhangzó 
emlékek mind az elveszett Éden, a gyermekkor, az álom, a mese, az áb-
ránd, sőt a megélt múlt valótlanságát fejezik ki melankolikus nyomaték-
kal. „Ilyenkor hajnalban a trópusokról pontosan az Érdi útra nyílik a kilá-
tás. A bókoló–bogáncs lepte járdaszegélyre, a mocorgó talpfákra, csak 
így, pontról pontra, mondatok meleg mederébe, a barack–illatos szava-
kat.” (81.) Sorai elégikusak, – nemcsak az idézett sorok. Minden írása 
sűrített panasz, buja poézissel felfeslő szomorúság. Ferdinandy György 
prózája költészet. A tranzit költészete. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Kis nemzet nagy becsülete287 

A holland művészet a 17. században288 

 
NEMZETEKNEK is van tündöklő sztár korszakuk. Mint az egyéneket, 
rendszerint hirtelen kapja fel őket a hír forgószele, hogy szájról szájra 
röpítse. Valódi nagy tehetség, céltudatos, elszánt önbizalom és ritka sze-
rencse kell hozzá. De a végszó ebben is a titokzatos égieké. Az ésszel 
többféleképpen elemezhető tündöklés, hogy miért ők, miért nem más, 
miért akkor s nem egyébkor, kifürkészhetetlen rejtély. Megszolgált érde-
mek ellenére, az istenek hol becézett, hol összetört játékszerei vagyunk. 
Jó tudni, hogy ezekért az érdemekért nemcsak irigységet, hanem bámula-
tot is ébresztenek a körülállókban. 

A beláthatatlan méretű, de laza spanyol világbirodalom egyik félreeső, 
lapos, esős–huzatos nyúlványa, a hét holland tartomány hajós nagyhata-
lommá tört fel a tizenhetedik században és tengerentúli gyarmattelepeket 
szerzett a kivívott függetlenséghez, amit a spanyolok az 1609-es fegyver-
szünettől kezdve de facto, 1648-ban a münsteri béke–eskü által de iure 
elismertek. Csakhogy a begörcsösült lelkű, önsanyargató, inkvizíciós el-
lenféltől merőben elütve, a holland hatalmi robbanásnak elképesztő mű-
vészeti robbanás volt egyik kísérő tünete. Nagyjából mindenki tud a festé-
szetről és porcelánról; volt mellette kimagasló műbútor; üvegmetsző, öt-
vös, nyomdász és térkép művészetük is. Száz év alatt szinte valamennyi 
város akár zsibongó kikötő, akár szunyakáló ökörszem, együttvéve körül-
belül háromezer festőt foglalkoztatott; egyik város templomtornyából át 
lehetett látni a másikra. Hát persze, gondolja fanyalogva a zaklatott mai 
ember, hogyne lett volna csodás művészetük, ha zavartalanul és szédítem 
gazdagodhattak a jogos kamatot sose tiltó s földi ügyködésre fegyelmező 
kálvinista hit zsoltárfalai közt. ők azonban ugyancsak elámultak volna 
ekkora tudatlanság hallatára. A század folyamatosan : háborús. Spanyo-
lokkal Brazília s az Antillák körül mérkőznek, angolokkal a Temze torko-
latban s a keletindiai fűszerszigetek körül, franciákkal a Rajna–fronton; 
egy ízben csak a csatornák átvágása mentette meg Amszterdamot ellensé-
ges elözönléstől. Szeretve gondozott, agyonsikált, felvirágzott otthonukba 
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partőrzésből, honvédő háborúkból, óceáni kalandozásokból tértek haza, 
kifosztva idegen karavellákat, hogy tekintetük meg–megpihenjen elefánt-
csont vagy gyöngyház berakású bútoron, figurás ezüst tálon és kancsón, 
befüggönyözhető csendéleten az ajtó felett, feketeruhás portrén szemközt 
a virginállal s képértékű nagy földabroszon, a Blaeu családi nyomda re-
mekelésén, állandó emlékeztetőül rohamos gazdagodásuk fő forrására: 
két óceánra s mellékesen illatos, meleg szellőkre illatos háncsú, tropikus 
parti fák körül vagy korallfüzéres, meztelen színes lányokra, térdig a víz-
ben, ámulni a csónakokban közelítő, másbőrű evezősökön. De persze em-
lékeztettek azok a térképek Jónás–nyelő, borzalmas bálnákra is, ha sűrű 
viharok fel–felkavarták a sós víz rosszul emésztő gyomrát. Amszterdam 
nem turistakirakat akkoriban, hanem zsákmánypiac, Feltéve, hogy útközt 
nem süllyedt el a zsákmányoló hajó is. 

A HOLLAND festészet volt először a történelemben a középosztály 
művészete, amely protestantizmus és demokratikus polgáruralom szövet-
ségéből alakult ki egy nemzedék alatt. De bánjunk óvatosan az ellentétes 
szolgálatokra kész s különféle gazdákat kiszolgáló szavakkal. Felszínesen 
ferdítő szinte minden további, amit társadalmi szemszögből, árnyalás nél-
kül hozzáfűznek ehhez az alaptényhez. Mert igaz ugyan, hogy kimeszelt 
templombelsők csupaszsága túltett mohamedán mecsetekén, de kálvinis-
ták és katolikusok között mégis élénkebb és sűrűbb a békés átfolyás, 
áramlás, mint akárhol egyebütt. Ugyanaz a festő tud nyakig begombolko-
zott, puritán prezsbitert festeni és tud burjánzó mediterrán felfordulásban, 
amolyan kermesse héroiqueban hentergő tékozló fiút, föltehetőleg katoli-
kusát. Egyik legjobb mesterük, Jan Steen római hiten volt, Vermeernek a 
felesége katolikus. Senki sem tiltotta senkinek a tisztelgő látogatást a hu-
manista tekintélyű Antwerpenbe, spanyol felségterületen, egy katolikus 
állócsillag: Rubens s a festőfejedelemmel összedolgozó Plantin nyomda 
megcsodálására. (Világhírű nyomda persze náluk is volt elég.) Igaz 
ugyan, hogy külszínre közvetlen, egyszerű és demokratikus az életmód-
juk, tüntetőn tetőtől talpig feketében járnak, de alaposan szemrevéve bi-
zony osztálytársadalom ez a látszólag egyenrangú, keveredő társaság. 
Constantijn Huygens, a világjárt követ, tudós, műértő és reneszánsz jelle-
gű emberfajta mégiscsak előkelő nagyúr, a paraszt mégiscsak foltos kö-
nyökű s fenekű, vakaródzó igavonó, szombat este kocsmaszögletekbe 
vizel és rókázik. Amellett igen jámbor az istenadta; a vagyonszaporító, 
dolgos patríciusokat (mai szóval: felső középosztályt) nem fenyegették se 
kapák, se kaszák, se torlasz, se gyújtogatás. S igaz ugyan, hogy vasárna-
ponként mind buzgó templomjárók és bibliaolvasók, de hétköznapokon 
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szenvedélyes spekulánsok, telekkel, főleg a duzzadó Amszterdamban, 
tulipánnal, képekkel. Jómódú gazda, molnár, szeszfőző, hajóskapitány, 
kocsmáros szívesen fektetett be kisebb–nagyobb pénzt festményekbe, 
pusztán nyerészkedésért. S igaz ugyan, hogy családi hangszerük, a 
virginál fedelére, oldalára díszbetűkkel rápingáltattak zsoltársorokat, 
akárcsak egy templomi orgonára, de „zenés képeikben a belépő cseléd-
lány kezében ott lapul egy levélke, titkos szerelmi posta vagy kihívó, 
meztelen kis Cupido van aranyozott rámában a falra akasztva. S igaz 
ugyan, hogy jelképesen: hulló virágszirom, óra, koponya s több efféle 
embléma gyakran intette őket a közös múlandóságra – memento móri! – 
de festett csendéleteket átlag vásárlók csak akkor szerettek igazán, ha a 
terített asztal roskadozott rakott tálak, ón- és porcelánedények s telt kupák 
alatt. 

Ám ha elmondtunk minden ellenvetést a beidegzett, sematizáló nem-
zetkép élethűbb árnyalására, szeplőtlenül tovább ragyog két páratlan eré-
nyük: a türelem és patriotizmus. Az ortodox dordrechti zsinat ellenére s 
azzal is számolva, hogy az utrechti egyetem hecchadjáratot vezetett 
Descartesra, két évtizedig önkéntes száműzöttként köztük élő filozófus 
vendégükre, sehol nem volt akkor hasonló lelkiismereti szabadság, mert a 
spanyolverő apák fiai és unokái a győzelem után se változtak át intellek-
tuális vészbírákká, mások lelki rabtartóivá, ahogy fejlett civilizációkban 
különösen kedvelt vedlési folyamat manapság. S rajtuk kívül a tizenhete-
dik században még csak egyetlen egy politikai testben tartott össze osz-
tálytársadalmon belül olyan egyetértve, szorosan, a szó nemes értelme 
szerinti nemzetként szegény és gazdag, plebejus és patrícius a mindenfe-
lől könnyen lerohanható kis haza és vakmerő tengeri nagyvállalkozásaik 
védelmére. A másik kivételes politikai test persze Velence, ahol a jog 
nélküli köznép századokon át büszke volt a jogbirtokló, de önzetlen és 
kíméletlenül öntisztító arisztokrácia köztársasági kormányzására szárazon 
és vízen. Ha egyáltalában ésszel magyarázható: viszonylag türelmes pro-
testantizmus, vagyonilag korlátolt demokrácia és védekező nacionalizmus 
együttes, egyszeri származéka volt a polgári és népi életvitelre száz 
szemmel, kimeríthetetlenül figyelő holland festészet a sztár korszakban. 
Ma, amint tudjuk, Írországtól a Közelkeletig vallás és nacionalizmus 
egyesülésének a Terror a vegyi terméke. Mintha folyékony, fémes nátri-
um találkoznék hirtelen tömény vitriollal. Boldog, hajdani hollandok! 

A MŰVÉSZEK nem számíthattak, mint pályatársaik katolikus, latin 
nyelvterületeken évekig tartó (és eltartó) rendelésekre, dómkupolák, kas-
télymennyezetek és lépcsőházak freskóborítására s hiányzott az udvari 
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pompa vagy koronázó bevonulás is, allegorikus diadalkapukon át. Csak a 
szobafal volt szerény érvényesülési terük, hogy metszetek és atlaszok 
közé furakodva festményekkel kitapétázzák, és jobbadán kisgyűjtőkből 
állt a spekulatív képvásárló kör, az viszont országos és független rangtól, 
születéstől. Ismeretlen a szakadék is művész és polgár között, az a majda-
ni romantikus hitvallás, hogy a lángész holmi kárhozott arkangyaltól 
származik, csak a polgár lett közönséges földi anyától. A művész a tizen-
hetedik századi Hollandiában egyúttal polgár, tanácstag vagy egyéb tiszt-
ségviselő s a festészet mellett más, esetleg öröklött mesterséget is űz, ser-
főző, kelmefestő, műkereskedő, kocsmáros, importőr, ahogy napjainkban 
a jobbnál jobb angol színészek közül egyesek évekre eltűnnek csirkete-
nyésztőnek. Bár a képárak magasabbak, mint Itáliában, páran nyakig el-
adósodtak s épp a legnagyobbak. Kevés tarthatott volna szerecsen inast, 
annál több félhetett elgyöngülő öregségére a szegényháztól. Amit persze a 
városok szappannal és súroló kefével igen tisztán tartottak. 

E zsúfolt mezőnyön a verseny munkamegosztáshoz vezetett, hogy a 
vevők könnyebben tájékozódjanak. Volt csendélet, portré, paraszt, temp-
lom, téli táj, hajó, városkép, csatakép, állat festő, csak néhány óriás hágott 
át e műfaji önkorlátozáson, ők se mindig. Egymástól tanultak, decentrali-
zálva, maguknál alig idősebb festő mellett (Rembrandt es első tanítványa, 
Gerrit Dou közt hét év a korkülönbség), műtermi iskolában, hiszen a kö-
zéposztály egyetlen tekintélyes tagjának vagy egyetlen virágzó városnak 
se jutott eszébe törvénykező akadémia–alapítás, ahhoz király vagy leg-
alább főminiszter kellett volna, a király jobbkeze. Kezdik bölcsőhelyükön 
s kiterjedt belföldi vándorlások és városcserék után gyakran ugyanott köt-
nek ki, mert érzelmileg elkötelezett lokálpatrióták s föltehetőleg éppen ez 
a lélektani nyitja, hogy néhányszor remekműnek sikerül a szülőváros pa-
norámás látképe, Vermeer vásznán Delft, Cuyp vásznán Dordrecht s az 
„adoptált” Saenredam haarlemi piaca. Ha a tanár nem idősebb pályatárs 
vagy majdnem egyidős barát, akkor elegendő autodidakta képzésükhöz a 
töméntelen behozott festmény és metszet, mert Amszterdam a tizenhete-
dik században olyan nemzetközi műpiac, mint ma London vagy New 
York. Nem voltak válogatósak a helyiségben, vásártér, kocsma, magánla-
kás egyformán megtette, alkalmas képkiállításra, szóval galéria. 

A viszonylag demokratikus életforma a vásznak értékrendjén is érvé-
nyesült. Ivókürt, homár, félig hámozott citrom, virágcsokor, legelésző 
tehén festői rangja gyakorlatilag ugyanakkora, mint egy tengeri csatáé, 
páros arcképé, egyesületi csoportképé vagy egy öreg hadseregszállító 
milliomos portréja. Mivel a többé–kevésbé mindenben különálló Remb-
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randt kivételével kiesett témakörükből egyházi előírásaival a vallás és 
tudóskodó régészeti célzásokkal az Ókor, elhomályosult a jellegzetesen 
akadémikus rangsorolás értelme is, náluk nincsen erőszakolt alsó és nin-
csen felső fok a műfajokban, a kevés bibliai jelenet rendszerint bensősé-
ges, jézusi, Didó, Lucretia s Kleopátra meg eltűnik a színről, noha a kifi-
nomult európai közvélemény nyomására szájjal ők is vallják, de nem le-
het tudni, mekkora hittel, hogy a „történelmi festmény” a legmagasabb 
rendű kép s a történelmi festő a legrangosabb piktor. Szép szavak, az 
olasz vagy francia „nagy stílus” visszakérődzése azonban hamar másod-
rendű művészekké, nagyot akaró képeiket suta karikatúrákká fokozta vol-
na le. 

Változatosságuk nem a korlátoltan variálható, hétköznapi s egymás 
közt felosztott témákban rejlik; a hasonlóság csalóka látszata mögött a 
stílusban, valóságérzékben, önkéntes fegyelemben s főleg a fényérzé-
kenységben van a bámulatos változatosság. Ahány festő, annyi szabá-
lyozható nagyító lencse Isten csiszoló műhelyéből, évszázadokkal a Zeiss 
cég alapítása előtt. Megunhatatlan bravúr, hogy néhány szürke ecsethúzá-
suk leméri a tág égboltozat légsúlyát és – öböl után öböl – több kilométe-
res parti távolságokat érzékeltet a kémlelő szemnek egy arasznyi vászon 
látóhatárán. Festészetük a lelkiismeretes mesterségbeli tudás győzelme az 
alkatuktól elütő, fennkölt esztétikai elvek fölött, a szerénység morális 
jutalma. 

Még abban az esetben is, ha egyéni vagy testületi hivalkodás nemes 
anyagokból túlterhelt, proccos dísztárgyat rendelt egy ötvöstől, afféle 
„status symbol”-t, amely a világért se kellene szikárabb modern ízlésünk-
nek, boldogan kifüggeszteném a róla készült festményt, mert megnemesí-
tené a fénnyel, árnyékkal kergetőző, puha ecsetkezelés. Két–három nap-
pal e magamnak mondott gondolat után s ráadásul egyazon csendélet fes-
tőről véletlenül ezt olvasom Goethében: „Nem is vitás, legalább számom-
ra nem, hogy ha választanom kell egy aranyedény s a festménye közt, az 
utóbbit választanám azért a többletért, amit az emberi szellem teremtő 
szemmel a tárgyakra ruház”. No lám! nagy szellemek, ha találkoznak, 
folytathattam volna magamban önelégülten a gondolatmonológot. Nem 
tettem. Az igazság az, hogy tudtunkon kívül jóformán mindent elmondtak 
már a nagy elődök, különösen sokat weimari házában, kertjében sétálva, 
diktálva az a rettentőn okos és ravasz agg ember, akit – úgy tudom – nem 
kedvelnek hazámfiai. Csak nekik baj. 

A szellemi légkör Hollandiában semmivel se volt ritkásabb, mint más 
országokban, tudjuk, hogy Spinoza jól bírta s hosszú ideig ízlett a francia 
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Descartesnak is, költészetük igen jelentős, természettudományos és nyel-
vészeti irodalmuk még inkább az, egyetemeik, nyomdáik híre elért a kis-
ded Erdély leghomályosabb zugáig. De össze kell szokni a gondolattal, 
hogy a festők túlnyomó része a középosztály legalsó rétegéből vált ki s 
aránylag csekély az ábrázoló mesterségtől független, széles karolású intel-
lektuális igényük. Rembrandt persze ebben is kivétel. Többet mond min-
den szónál, ha képzeletben a katolikus flamand Rubens egyik híres szép 
festménye felé fordulunk. Negyedmagával áll egy asztalnál, Justus 
Lipsius, a nagy Ókor–tudós és szövegkritikus jobbján, Seneca mellszobra 
alatt. Hivalkodás nélküli, büszke és hitelt érdemlő vallomás ez a kép egy 
udvari körökben otthonosan mozgó, nagyvilági diplomata festő szellemi 
éberségéről s egyetemes új–humanista látóköréről. De holland festő ide-
genül feszengett volna, ha ő ül ötödiknek az asztalnál. 

KEZDETTŐL fogva angol szívekbe férkőzött ez a művészet. Már ha-
zulról ismerős volt a táj ott, az átelleni parton, ismerős a gyors derűre bo-
rú, gyakori eső, tengerész élet s nemzeti létükben a víz uralma, hasonlított 
a vallási színkép is: uralkodó protestáns többség mellett államhű katolikus 
kisebbség. Bízni lehetett egy holland képben, megnyugtatta őket. 

I. Károly lajstromában már volt három Rembrandt, egyiket, édesanyja 
képét 23 éves korában festette s ma is angol királyi tulajdon. Noha 
Cromwell alatt a lefejezett koronás gyűjtő fia, a későbbi II. Károly a 
számkivetés második felét elég vígan Hollandiában verte el, visszahívása 
után kétszer is háborúba keveredett egymással a két ország, de az időn-
ként vadul ágyúzó rossz szomszédok és hajózsákmányolók soha nem vol-
tak halálos haragosak. Háborúskodásuk alatt állott be angol udvari szolgá-
latba a két Van de Velde, apa és fiú tekintélyes tengeri csatafestőnek s II. 
Károly annyira féltette az öregebbet, hogy letiltotta egy kifutó hadihajó-
ról, nehogy ezt a becses hollandot helyszíni vázlatozásnál eltalálja egy 
honfitárs golyója! Alig lehet elképzelni technikailag százszorta tökélete-
sebb századunkban, hogy hadakozó felekből ennyire hiányozzék a gyűlö-
let. Illendő formákhoz egyébként még az igazán gyűlölködők is igyekez-
tek ragaszkodni, tanú rá Velasquez egyik legcsodálatosabb képe, A lán-
dzsák vagy Breda átadása. Ha igaz, amit ábrázol, a győztes spanyolok 
gáláns hódolattal, kíméletesen veszik át a városkulcsot a hollandoktól. 
„Ha igaz”, mondom; utóvégre spanyol udvari ember volt a festő s a jele-
net lefolyását magától Spinola márkitól, a fő figurától hallotta, mikor vé-
letlenül egy hajón vitorláztak át Olaszországba. 

A Róma–rajongó, Róma–majmoló és sznobisztikusan finnyás főrangú 
műértők hatása alatt átmenetileg, pár évtizedre csökkent holland festők 
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becsülése a tizennyolcadik században, de az ipari forradalommal párhu-
zamosan és főleg a középosztály előretörése után visszalendült az inga, 
megint virult a vásárlás. Egyik fő bámulójuk, Constable, a tájfestő óriás 
egyik leghatásosabb szószólójuk is. Tudta, miről beszél. Jacob van 
Ruisdael, Hobbema, Cuyp, van Goyen, de Hoogh, tér Borch özönlött a 
tengeren át, nem beszélve Rembrandtról, neki Anglia: második hazája, 
Hollandián kívül ott lehet legalaposabban megismerni. A gyűjtők közt 
volt Peel, a nagy államférfi, rendőrségük első megszervezője; bőven telt a 
gyapotkereskedésen szerzett családi vagyonból. Tanácsok nélkül, szemé-
hez igazodva, kitűnő érzékkel válogatott. Parlamenti izgalmak és válsá-
gok idején mindig lecsitítják maga körül holland képei, mondta egyik 
bizalmasának; politikai programbeszédeit fogalmazva Ruisdael erdejében 
sétált. Halála után az anyag krémje, majdnem nyolcvan mű beolvadt az 
Országos Képtárba. 

Parvenű újgazdagok azt hitték, hogy „adomázó” holland festmény ki-
sebb szellemi izomfeszítést igényel, mint régi olasz, francia, flamand, 
nagymesterek, már csak ezért is kedves portéka. Amiben persze vaskosan 
tévedtek. A holland festők javához ugyanolyan intellektuális odaadás és 
alázat, akkora türelmet kívánó vizuális alkalmazkodás kell, mint Giotto 
óta minden maradandó műalkotáshoz. Öntörvényű látomás a világról nem 
adja meg magát könnyen, még ha csalókán hétköznapinak tűnik is. A 
könnyítés legföljebb annyi, hogy számos holland festmény két különböző 
szinten vonzó s élvezhető: egy kisgyerek s egy érett ember szemével egy-
aránt. 

Arra a hatéves lánykára gondolok, a kiállításon. Kék iskolásruhában, 
félig nyitott szájjal bámészkodott egy dús csendélet előtt. Más kép tartott 
fogva engem, Rembrandt sírnivalón szép, lesütött szemű, olvasó öregasz-
szonya. Tűnődtem, vajon a sűrű homályba rézsútosan betörő, keskeny 
sugár a nyitott szentkönyv melyik lapjára süt: próféciára, siralomra, vi-
gaszra? Múltak áhítatos, néma perceink ebben az esztétikai munkameg-
osztásban. Mire megfordultam, a kislány tekintete már mindent lepucolt 
az asztalról, kenyeret, rákot, sajtot, almát, szőlőt, diót. Szerencse, hogy 
kivételesen nem állt rajta bor. Túl nehéz lett volna neki: rajnai fehér. 
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KIBÉDI VARGA ÁRON 
Új magyar regények289 

A műfajok története nem kevésbé változatos, mint a népeké; fejlődésük 
egyenetlen: hosszú csend, majd hirtelen zajos élet, téli álom, majd sűrű 
virágzás, nagy évjáratok silány évekkel keverednek. Az irodalomtörténet 
úgy szeretne úrrá lenni a káoszon, hogy – térben–időben sűrítve – megal-
kotja az „irányzat”, az „iskola” fogalmát, vagy pedig „nemzedékekéről 
beszél. A valóság titokzatosabb, sokrétűbb. 

Mi történt például a magyar regénnyel? Bizonyos távlatból úgy tűnik 
fel, hogy a háború utáni első komoly termés csak a hatvanas évekre érett 
be: eddig tartott, míg az új művek felszabadultak előző nemzedékek béní-
tó hatása alól, míg a Móricz és a népi írók által megszabott irodalmi ha-
gyomány fellazult, míg alapvetően más stíluseszményből, emberismeret-
ből táplálkozó művek születhettek. A hatvanas évek alapozták meg vég-
érvényesen Mészöly Miklós, Mándy Iván nevét, ekkor alakult ki Hernádi 
Gyula, Moldova György, Somogyi Tóth Sándor, Fejes Endre helye, ekkor 
indult el Konrád György. Ezután évekig csönd volt, nagy csönd, hiába 
vártuk az első áttörés után további nevek és művek felcsatlakozását, és a 
Magyarországon kívül születő regények is inkább az ottani irodalmi élet 
minőségi bátorodásáról tanúskodtak, semminthogy radikális nézőpontvál-
tást, műfajbeli megújhodást jeleztek volna. 

Csönd volt, – de ennek a csöndnek vége van. A magyar regény műhe-
lyében két–három éve megint érdekes kísérletek folynak. Félreértés ne 
essék: a kísérletezés nem mindig szükségszerűen avantgarde jellegű, és 
ebben az esetben sem olyan kísérletezésre gondolok, amelyek modernség 
tekintetében „túlmutatnak” például Mészölyön és Konrádon. Az utóbbi 
esztendők legjobb regényei más irányba mutatnak, más kérdésekre keres-
nek – és adnak – választ. Az egyik kérdés az, hogy vissza lehet-e térni 
meglévő irodalmi hagyományokhoz, fel lehet-e újítani őket az epigoniz-
mus veszélye nélkül, a másik pedig, hogy ki lehet-e szélesíteni a regény 
műfaját, meg lehet-e számára hódítani új területeket. 

Balázs József kisregényei például (Koportos, Szépirodalmi Kiadó, 
Magyarok, Magvető) mintha azt kérdeznék a nyelv közegétől, hogy meg-
van-e ma már a stílusbeli és világnézeti távlat ahhoz, hogy büntetlenül, 
szuverénül visszakanyarodjunk a népi irodalomhoz, ahhoz a népi iroda-
lomhoz, melyet tíz–húsz évvel ezelőtt még csak Móriczék árnyékában 

                                                           
289 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 1-2. számában. 
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lehetett folytatni. Hősei az emberi embertelenség legsúlyosabb megjele-
nési formái között vergődnek, és fennmaradásuk feltétele nem humaniz-
mus, nem jövőbe vetett bizalom, hanem primitív életösztön – az emberi-
esség záloga éppen az, amiről úgy tudtuk, hogy állatokkal osztozunk rajta. 
Ez a radikális mondanivaló a nyelvet, a műfaj struktúráját is megbontja, – 
hogy teljes sikerrel-e, azt egyelőre még nehéz megmondani: eldőlni akkor 
fog, ha a szerző nagyobb lélegzetű munkával jelentkezik. 

A regény két hagyományos főirányzata a külső világ, a társadalom, va-
lamint a belső világ, a lélek ábrázolása. A lélektani regény legtisztább 
formájában a magyar nyelvterületen mindig ritkább volt, mint például 
Franciaországban, de bizonyos válfajait éppen Németh László és Mészöly 
Miklós regényeiben tanulmányozhatjuk. Új, eredeti és sikeres kísérletnek 
tekinthető ezen a téren Szilágyi István regénye (Kő hull apadó kútba, 
Kriterion, Bukarest). Pomogáts Béla kitűnő méltatásában290 az „év regé-
nyé”-t látja benne, és bár elismeri, hogy a különböző jelentésrétegeket 
nem lehet szétválasztani, egyszerre lélektani, szociológiai és történelmi 
regénynek tekinti. Szociológiai és történelmi elemek kétségkívül fontos 
kellékek Szilágyi István regényében, de az egész mű struktúráját elsősor-
ban mégis a lélektani ábrázolás szabja meg. Epikus lassúsággal és hátbor-
zongató költői pontossággal bontakozik ki Szendy Ilka tragédiája, és a 
tragédia szót nem pátoszból használom: erotikus szenvedély és gyilkosság 
úgy fonódnak itt össze, mint a nagy sorstragédiákban – a történés szerke-
zete és a konfliktus indokolása (bűn és bűnhődés fatalizmusa, a nem–
szeretett nő hatalma a nem–szerető férfi fölött) egyenesen Racinera emlé-
keztet. A dráma elemei úgy terülnek ki fokozatosan az olvasó előtt, mint 
minden nagy, költői és epikus elemeket hordozó lélektani regényben. A 
költői elem és a filozófiailag elmélyülő lélekábrázolás, úgy látszik, jelleg-
zetes vonása az erdélyi magyar irodalomnak, hiszen hasonló jelenséggel 
találkozunk Lászlóffy Aladár elbeszélő prózájában is. A kritikusok bizo-
nyára felfigyelnek majd arra, hogy akárcsak Mészöly Miklós, Szilágyi 
István is többé–kevésbé az „új regény” (nouveau román) technikáját al-
kalmazza – hiszen az „új regény” minden tárgyisága ellenére mindig lé-
lektani regény – ugyanakkor azonban alapvetően különbözik a nézőpont, 
ahonnan a valóságot vizsgálják. Olyannyira, hogy nehéz lenne eldönteni: 
hagyományt újított-e fel sikeresen Szilágyi, vagy új területet hódított meg. 
                                                           
290 Megjelent a Tiszatáj 1976. márciusi számában. Míg a budapesti irodalmi folyóiratok 

sajnálatos módon elsősorban a már „befutott” nagyságokkal foglalkoznak, a szegedi 
Tiszatáj rendszeresen és majdnem csalhatatlan érzékkel hívja fel könyvismertetései-
ben a figyelmet új értékekre. 
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A Kő hull apadó kútba többek között történelmi regény is – a század-
fordulón játszódik – és ez talán nem véletlen: az utóbbi évek regényter-
mésére a történelmi regény megújhodása is jellemző. Szociológusoknak 
való kérdés megvizsgálni ennek a jelenségnek mélyebb okait: összefügg-e 
a történelmi regény fellendülése a magyar történelemtudomány fellendü-
lésével és vitathatatlan eredményeivel, melyek különösen a régebbi ko-
rokra (Mátyás, Dózsa, Mohács stb.) vonatkozó ismereteinket teljesen új 
megvilágításba helyezik? vagy éppen a nagyközönség körében tapasztal-
ható szenvedélyes érdeklődéssel a múlt iránt? A történelmi érdeklődés 
célja kétségkívül kettős: kártékony vagy nem kívánatos mítoszok lerom-
bolása és ugyanakkor a szükséges – mind az egyén, mind a nép életében 
elengedhetetlen – mítoszok átrendezése.291 És ebből a munkából a re-
gényírók is kiveszik részüket: hogy csak néhány különösen meggyőző 
példát említsek, Féja Géza feleleveníti a Kossuth–Görgey ellentétet (Vi-
segrádi Esték, Szépirodalmi), Dobai Péter (Csontmolnárok, Magvető) a 
Világos utáni emigrációs sorsokat, Moldova György (Negyven Prédiká-
tor, Szépirodalmi) a gályarabok szenvedéseit. 

A történelmi regény – különösen a saját, nemzeti történelemmel fog-
lalkozó történelmi regény – mindig felemás alkotás, a jelenből a múltba, a 
múltból a jelenbe néz, a többszörös torzítás tudatosan vállalt veszélyeivel. 
Tudatosan vállalt és tudatosan mérlegelt veszélyek ezek, nemcsak azért, 
mert a múlt felelevenítése, a jelenbe való átköltöztetése mindig problema-
tikus, hanem azért is, mert az író általában akkor fordul a történelmi re-
gény formájához, ha helytelenít bizonyos kialakult nézeteket és szembe 
akar szállni velük. A múlt nincs lezárva, mondanivalója változik, tanulsá-
gait a jelen szabja meg. Tanulságot tartogat számunkra Féja regénye is, a 
szabadságharc Kossuth–központú nézetével szemben Görgeyt kívánja 
rehabilitálni,292 – és éppen itt rejlik Dobai Péter eredetisége: ő nem nyújt 
egyértelmű tanulságot. A magyar múltnak egy mítoszteremtésre alkalmat-
lan, pátosz és hőstettek után következő pillanatát választotta. Az olvasó 
egyre nyugtalanabbul halad előre a könyvben, az az érzése, hogy a szerző 
megszegte a műfaj íratlan törvényeit, magára hagyta, nem ad elég útmuta-

                                                           
291 Századunk hatalmas magyar történelmi regénytermését történésznek vagy 

kultúrfilozófusnak kellene feldolgozni: milyen mítoszteremtő szenvedélyek lobognak 
vagy rejtőznek Laczkó, Móricz, Surányi, Kodolányi, Szentkúthy mögött? 

292 Pomogáts Béla könyvismertetéséből (Tiszatáj, 1974 november) kiderül ugyan, hogy 
századunkban már a Görgey-rehabilitációnak is hagyománya van. Féja érdeme vi-
szont – a vitathatatlan irodalmi kvalitásoktól eltekintve – a hagyomány időszerű fel-
újítása. 
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tást az értelmezéshez, sőt az ilyen esetben elengedhetetlennek tetsző ta-
nulság levonását egyenesen megnehezíti. 

Érdemes összehasonlítani Féja Géza és Dobai Péter regényét. Nemcsak 
1849 köti őket egybe, hanem a technika is: mindkét könyv hosszú, szen-
vedélyes párbeszédek sorozata. De míg Féjánál a párbeszéd egyik részt-
vevője végig azonos – Görgey személye a könyv világosan tapintható 
egységét biztosítja –, addig Dobai állandóan változtatja a beszélőket, ez-
zel is jelezve az összeomlás utáni káoszt, a tekintély, a hierarchia felbom-
lását.293 Regényének nincs főszereplője, legtöbb hősének szerepe sincsen: 
Bem, Bottka, Korzelinszki és a többiek szerepe lejárt, legfeljebb azt re-
mélhetik, hogy éppen két szerep között állnak, a múltat és a jövőt kérdez-
getik. A párbeszéd itt nem az érvek diadalmas kifejtését szolgálja, – a 
párbeszéd Dohainál a megoldhatatlan problémák döntetlen kimenetelű 
viadalát ábrázolja: védő- és vádbeszédek bíró nélkül, utólagos, tehát tehe-
tetlen beszédek, hiszen az ítéletet a történelem már meghozta. A párbe-
széd a Csontmolnárokban megpróbálja ugyan megfellebbezni a történe-
lem ítéletét, de nem rehabilitál: leteszi az olvasó elé a „dossziét”, de az 
olvasó éppen olyan tehetetlen, mint a regény szereplői. 

Dobai regényének eredetisége abban áll, hogy nem teremt mítoszt: ép-
pen azon a ponton „hagyja cserben” az olvasót, ahol az a leginkább várja 
el a szerzői útmutatást. Van-e regény mítosz nélkül? A Csontmolnárok 
kapcsán erre a rendkívül izgalmas kérdésre kell választ keresni. 

A kérdésre egyébként csak nemmel válaszolhat az, aki az utóbbi évek 
egy másik, nagy port felverő regényét, Gion Nándor Virágos Katonáját 
(Fórum, Újvidék) veszi alapul. Gion ellenpólusa Dohainak, alapvetően 
más írói alkat: mesél ízesen, jókedvűen, mintha bíznék a világ realitásá-
ban, a dolgok egyszerűségében, az események elmondhatóságában. És 
közben észrevétlenül már nem is a valóságot meséli, hanem mesét, fikci-
ót. Bányai János szerint „az irreális elemek semmiképpen sem vezetik 
Giont a lélektani vagy költői próza irányába; eljárásában éppen az a sajá-
tos jellemvonás, hogy ezt az illúzió- és fiktív világot a legtermészetesebb 
és nagyon is hagyományosnak tűnő elbeszélőmodorban alkotja meg, úgy 

                                                           
293Hasonló kritikus határhelyzetben, a spanyol polgárháború ábrázolásánál, Malraux is 

ugyanehhez a technikához folyamodott: a párbeszéd helyettesíti a cselekvést, vagy 
legalábbis – a cselekvés menete párbeszédek sorozata mögé van elrejtve. A párbe-
szédtechnika célja is azonos: megakadályozni az egyértelmű tanulság levonását. 
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tesz, mintha a legmindennapibb dolgot adná elő, közben egyáltalán nem 
mindennapi dologról beszél.”294 

A mítoszteremtő regényt mindig a túl világos, kihangsúlyozott szimbo-
lizmus veszélye fenyegeti, a mítoszból könnyen giccs lesz, banalitás. Gi-
on művét éppen a realista elbeszélési mód védi meg ettől a veszélytől. A 
Virágos Katona századfordulói vajdasági korkép, nemzetiségek és egyéni 
sorsok keveredését mutatja be a főszereplő történetén keresztül. Rojtos 
Gallai a boldogságot, azaz a helyét keresi, története a keresés és megtalá-
lás regénye, „Bildungsroman” és szerelmi történet egyszerre: a sorsok 
keveredését, mások sorsát figyeli, de mégsem kívülálló, tudja, hogy mikor 
kell a megfigyelő posztot elhagynia, és mennyire kell a valóságban részt 
vennie. Ellentétben barátjával, I. Török Ádámmal, akinek élete a rosszul 
megválasztott kívülállást jelképezi. 

Meglepő a gioni mítosz sokrétűsége, minimálisan négy vonatkozási fe-
lülete van: egyéni életfilozófiára éppúgy utal, mint a vajdasági magyar 
helyzetre, vagy általában nemzetek együttélésére, általános emberi etiká-
ra. Nem véletlen, hogy Féja Géza Bulgakovot emlegeti az újvidéki szer-
zővel kapcsolatban. 

Szilágyi, Dobai, Gion – egy magyarországi, két Magyarországon kívüli 
magyar regényíró nevéhez fűződnek az utóbbi évek legeredetibb kísérle-
tei. Egymásnak ellentmondó kísérletek: Szilágyi egyenesen tör a mélysé-
gek felé, Dobai az intellektus ridegsége mögé, Gion a színes mesélés mö-
gé rejti a mélységeket; leírás, párbeszéd, cselekvés – három különböző 
technika és ennek megfelelően három különböző „világnézet”, három 
különböző „poétika”. De az egymásnak ellentmondó kísérletek egyszer-
smind egymást kiegészítő kísérletek: a műfaj határait tágítják, a magyar 
regény lehetőségeit gazdagítják. 

 
 
 

                                                           
294 Híd, 1976 január. Gion Nándorról lásd Féja Géza tanulmányát is a Tiszatáj 1974 dec-
emberi számában. 
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HÁM TIBOR 
Magyar kultúra, amerikaiaknak295 

– Az Amerikai–Magyar Kultúrközpont – 
 
Az Amerikai–Magyar Kultúrközpont 1966 őszén alakult meg Washing-
tonban. Nemrégen ünnepelte tehát tizedik évfordulóját. Az egyesület célja 
az alapító okmány szerint a magyar művelődés – irodalom, művészet, 
tudomány – ápolása és terjesztése az Egyesült Államokban, mégpedig 
annak nem magyar eredetű társadalmában; annak érdekében, hogy meg-
ismerje és megbecsülje a magyar szellem értékéit. A tagok magyar szár-
mazású amerikaiak, nyugaton élő magyarok es Amerika olyan nem ma-
gyar eredetű polgárai, akik a kezdeményezéssel egyetértenek, azt támo-
gatni hajlandók. Az alapítók között Washington és környéke egyetemein 
tanító professzorokat, kísérleti intézetekben dolgozó kutatókat, egyházi 
embereket, művészeket, orvosokat, üzletembereket találunk. Természete-
sen felvetődik a kérdés, hogy szükség van-e erre az újabb szervezetre, 
hiszen Amerikában százával működnek különböző magyar egyesületek és 
vajon, nem vezet-e az alapítás az erők szétforgácsolásához. Voltak, akik 
az egységet féltették az Amerikai–Magyar Kultúrközpont létrehozásától. 
Erre az volt a válaszunk, hogy az egység szép és hangzatos kívánság, de 
nem fedi a társadalmi valóságot, különösen nem a szabad és demokratikus 
társadalom realitását. A társadalomban elő egyének a maguk életfelfogá-
suk, életstílusuk és igényeik alapján teremtik meg azokat a kereteket, 
amelyekben élni akarnak. Ezt fejezik ki a különböző társulások és tömö-
rülések, sokszínűvé téve ezáltal az egész társadalmat. A teljes egység, 
vagy a mi esetünkben a magyar egység legfeljebb diktatórikus rendsze-
rekben valósítható meg, akkor is nem alulról, hanem felülről, szinte erő-
szakkal alakítva ki. Az ilyen egység csak felületi, nem szerves és önkén-
tes. A magyarságnak szabadon gondolkodó, cselekvő és társuló egyének-
re van szüksége, aminek következménye, hogy a maga képére és igényei-
re alapozott szervezeteket létesít, ezekben fejt ki művelődési és társadalmi 
tevékenységet. A magyar kultúra is gazdagodik ezáltal, sokszínűbb és 
szélesebb körű lesz a művelődési élet. Az Amerikai–Magyar 
Kultúrközpontra azért is szükség volt, mert tevékenysége nem a magya-
rok között, hanem a befogadó nem magyar társadalomban folyik és e te-
kintetben egyedülálló a szerepe. Egy ilyen testület szükségét az is indo-

                                                           
295 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 1-2. számában. 
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kolja, hogy Magyarország a jelenlegi külpolitikai körülmények között és 
ismeretes „nyugati” politikája miatt képtelen arra, hogy a magyar műve-
lődés szolgálatát Amerikában kielégítő és megnyugtató módon végezze. 
A magyar kultúra terjesztése, szellemi és művészeti értékeink megismer-
tetése tehát itteni magyarokra hárul. A magyarság szempontjából rendkí-
vül fontos, hogy tudományos, irodalmi, művészeti teljesítményeit Ameri-
kában is ismerjék és ezzel nőjön a magyar nép iránti megbecsülés. 

Az Egyesült Államokban mindig jelentős szerepet játszottak a magyar 
tudósok és művészek, akik nagy mértékben járultak hozzá ennek az or-
szágnak szellemi gyarapodásához. Ismeretes, hogy magyarok milyen elő-
kelő helyet vívtak ki maguknak a fizikai tudományban, a zenei életben és 
más szellemi ágazatokban. Enrico Fermi, az olasz származású híres ame-
rikai atomtudós felesége könyvében nagyszerű emléket állít azoknak a 
teljesítményeknek, amelyekkel a magyar nép fiai hozzájárulták egy nagy 
ország tudományos előrehaladásához. 

Testületünket egy más szempont is indokolja. A befogadó társadalom-
ba való integrálódás igénye. Az Amerikába jött magyarok magukban hor-
dozzák, személyiségükben továbbra is ápolják saját múltjukat es a régi 
hazai hagyományokat. Csak ezzel élni azonban nem lehet, mert megreke-
déshez, elszigetelődéshez vezet, végső eredménye az elkorcsosodás. Tár-
sadalomban élni hatás és kölcsönhatás érvényesülését jelenti. Az emberi 
személyiség nemcsak múlt, hanem a jelen is, mindazokkal a hatásokkal, 
amelyek kívülről érik. Szervezetünk éppen ezt kívánja előmozdítani, ma-
gyarok és amerikaiak közötti szervesebb művelődési kapcsolatok kiépíté-
sével. Amikor az Amerikai–Magyar Kultúrközpont nevet választotta, 
ezeket a mélyebb szociológiai és pszichológiai megfontolásokat kívánta 
tükrözni. 

A testület tevékenységének fontos aspektusa, hogy szemléletében a 
magyar kultúra nemcsak a Magyarország határain belüli kultúrát jelenti. 
Amikor mintegy ötmillió magyar el a jelenlegi országhatárokon kívül, 
akkor lehetetlen lemondani ezek művelődési teljesítményeiről és értékei-
ről. Ezek ugyanúgy részéi a magyar kultúrának, mint a hazai magyarság 
teljesítményei és értékei. A zenében az a helyzet, hogy a nemzetközileg 
elismert és becsült magyar zeneművészeknek talán több mint a fele nem 
Magyarországon, hanem azon kívül él. Hasonló a helyzet a tudományok-
ban; csak itt Amerikában mintegy háromezer magyar tudós és tanár dol-
gozik a különböző egyetemeken, collegeokban és tudományos intézetek-
ben. Ez igen jelentős szám es aranyaiban a Magyarországon dolgozó tu-
dósokhoz, tanárokhoz viszonyítva is igen tekintélyes. Egy nép kultúrája 
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nem köthető országhatárokhoz, még kevésbé kormányokhoz. Bárhol élő 
magyarok teljesítménye része az egyetemes magyar kultúrkincsnek. 

Az Amerikai–Magyar Kultúrközpont azzal kezdte tevékenységét, hogy 
egy Bartók Béla szék adományozásával (nagyobb adománnyal) járult 
hozza a washingtoni Kennedy Center felépítéséhez, ezzel fejezve ki a 
magyarok háláját a befogadó országnak. Úgy éreztük, nagyobb megbe-
csülést nem szerezhetünk az amerikaiak szemében, mint ha saját adomá-
nyunkkal járulunk hozza a fővárosban létesített kultúrközpontjuk felépíté-
séhez. Ezt követte a művészestek sorozatának megindítása. Ezeken Déne-
si Zsigmond hegedűművész, Radó Ági zongoraművésznő, Ádám Jenő 
zeneszerző, Herz Ottó zongoraművész, Carelli Gábor, a Metropolitan 
Opera tagja léptek fel. A központ kiállítást rendezett a Washingtonban élő 
Takács Pálnak. A jeles atomtudós, Teller Ede előadást tartott. A további 
előadók között szerepelt Zilahy Lajos, Határ Győző, Gömöri György, 
Gosztonyi Péter. A Katolikus Egyetem drámaosztályának közreműködé-
sével angol nyelvű magyar költői estet rendeztünk. Ezenkívül Neumann 
János emlékestet, amelynek szónoka Strauss admirális volt, aki szoros 
kapcsolatban állt a magyar származású neves amerikai tudóssal. Az Ame-
rikai–Magyar Kultúrközpont lehetővé tette az egyik helyi egyetem ma-
gyar nyelvtanítási kurzusát és évente hozzájárult annak fenntartásához. Ez 
közben, sajnos, rajtunk kívül álló okok miatt megszakadt. Az egyetem 
kebelében kialakult ún. Ethnic–Center munkájában is részt vettünk és 
igyekeztünk annak tevékenységét kibővíteni. A Kultúrközpont 1973-ban 
megalakította az egyetem zenei osztályát, amelynek első elnöke Doráti 
Antal lett. A jeles és rendkívül népszerű karmester az American Univer-
sity zenei szakosztályában mindjárt két előadást tartott, egyet Bartókról 
egyet pedig Kodályról. A Georgetown Egyetem zenei osztályán támoga-
tásunkkal Iglói Tamás csellóművész adott műsort. 1974 tavaszán a 
Kultúrközpont az American University zenei osztályának szemináriumot 
szervezett. A szemináriumban az amerikai zenei élet számos magyar 
származású kiválósága adott elő. A New Hungárián Quartett és Doráti 
Antal felesége a Kennedy Centerben rendezett Haydn-fesztiválon illetve a 
Corcoran Galéria Bartók–estjén lépett fel. Két nagy vitaestünkön ismert 
diplomaták és politológusok szerepeltek, köztük Jacob Beám volt moszk-
vai nagykövet, James Polk tábornok, volt amerikai NATO–megbízott, 
Morris Rothenberg h. külügyminisztériumi igazgató, Klay Andor kül-
ügyminisztériumi főtisztviselő és András György, a George Washington 
Egyetem kínai–szovjet intézetének igazgatója. A múlt esztendőben a 
Kultúrközpont Bartók Béla utolsó New York-i lakásának épületére em-
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léktáblát helyezett el, ősszel pedig Doráti Antalt ünnepelte díszvacsorán, 
amelyen kiosztották a Kultúrközpont által alapított Doráti Antal ösztöndí-
jat. Ezt tehetséges fiatal magyar zeneszerzők kapják. 

Ebben az évben a Kultúrközpont két konferenciát tervez, egyet Euró-
pában és egyet Amerikában, ott élő magyar írók, tudósok és művészek 
részére. Tervezi egy angol nyelvű tudományos folyóirat megindítását is. 
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HALÁSZ PÉTER 
Egy kalandos életű író296 

Újváry Sándor: Szabálytalan önéletrajz, Griff kiadás, München 1976, 183 
lap 
 
Egy neves magyar írónak tulajdonítják a mondást, amit válaszként adott 
egy pesti hetilapnak arra a körkérdésére, hogy mi az, amit a leginkább 
áhít: bár megengedhetném magamnak, hogy úgy éljek, mint ahogyan élek 
– felelte. Ez tipikusan pesti mondás, sőt pesti műfaj volt, kiváltképpen írói 
és művész–körökben. Újváry Sándor ennek a könnyed, félvállról vett 
életszemléletnek egyik legjellegzetesebb képviselője volt, mindig úgy élt, 
ahogyan élni szeretett volna, de ahogyan nem feltétlenül engedhette meg 
magának, ő volt az, aki mindig előre ivott a medve bőrére és aztán – cso-
dák–csodája – elejtette a medvét is. Előleget vett fel meg nem írt 
filmszüzsékre és színdarabokra, s amikor már minden összeomlással fe-
nyegetett, akkor megírta a filmszüzsét is, a darabot is, nem mindig falren-
gető sikerrel, de Görög Lászlónak, az egykori pesti szerzőnek és ma hol-
lywoodi filmírónak volt egy örökérvényű mondása: megbukni is ered-
mény. Ráadásul ritkán bukott meg, sőt készült szüzséjéből olyan film is, 
amely világsikert aratott (Ez történt egy éjszaka) és akadt regénye, amely 
több kiadást ért meg, lefordították különböző nyelvekre, népszerű könyv 
lett belőle. Kalandos életű ember volt, s most, élete alkonyán, ami azon-
ban valószínűleg nem igazi alkonyat, csak olyan színpadi–hatású „lassú 
lesötétülés”, visszapillant ennek a kalandos életnek sajátos állomásaira: 
Párizs, Renault-gyár, a Francia Riviéra, az amerikai filmváros, Berlin és 
London ... A „Szabálytalan önéletrajz”-ban megcsillogtatja erényeit, szó-
rakoztat, nevettet, feszültséget teremt, van azonban ebben a könyvében 
valami, amivel felülmúlja az összes többit, hellyel–közzel ugyanis komo-
lyan beszél és vall önmagáról. Egyetlen írásában sem látta szükségét an-
nak, hogy kibontsa életszemléletét az olvasó előtt, a regények, amelyeket 
írt, inkább dialógusból állottak, pergő párbeszédekből, cselekményből, 
emberek jöttek–mentek, vadászni indultak, különleges kalandokba sod-
ródtak, szerelmesek lettek és csaknem kivétel nélkül minden esetben elér-
tek a happyend-hez. Az önéletrajzában azonban elmondja, hogy mit tart 
minderről és önmagáról, elmondja, hogyan értékeli önmagát, mint írót és 
határozottan jelentőssé teszi az a tény, hogy nem tulajdonít jelentőséget 

                                                           
296 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 1-2. számában. 
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önmagának. Újváry nemcsak íróként működik több mint fél évszázada, de 
mint kiadó is, ő alapította Budapesten a Griff könyvkiadó vállalatot, ame-
lyet azután átmenekített Münchenbe. 

„Soha más szempont nem lebegett a szemem előtt, mint az – írja –, 
hogy tehetséges embereket segítsek a nyilvánosság elé és az írások, ame-
lyek megjelentetése és kiadása körül bábáskodtam, igazak legyenek, vál-
lalhassa értük a felelősséget mindig és minden időben nemcsak az, aki 
írta, de én is, aki hozzásegítettem az írást a megjelenéshez. Az írók, akiket 
mint szerkesztő és kiadó foglalkoztattam, a legkülönbözőbb politikai 
szemléletet vallhatták a magukénak, de azok az írásaik, amelyeket az én 
közreműködésemmel hoztak közönség elé, ezeket a különböző politikai 
nézeteket csak abban az esetben tükrözhették, ha azok emberiek voltak, 
humánusak és minden tekintetben kiállták az idő nagy erőpróbáját. Vagy-
is: az írók politikai szemlélete mindaddig magánügy volt számomra, amíg 
nem befolyásolta helytelenül azt az írását, amelyet általam, vagy az én 
segítségemmel akart közreadni. Ennek tulajdonítható, hogy az általam 
foglalkoztatott írók a politika teljes skáláján foglaltak esetleg helyet, 
jobboldaltól a baloldalig és kettejük között az arany középúton járók, de 
azok az írásaik, amelyeket én hoztam ki, egységesek voltak az emberies-
ség alapvető eszméinek hirdetésében. Ez volt nálam a döntő kritérium.” 
Mindez nemcsak meggyőzően hangzik, de bizonyítani is tudja, minthogy 
könyve függelékében felsorolja a kiadójának gondozásában Budapesten 
és Münchenben megjelentetett írók névsorát és műveik jegyzékét. 

Vannak színes és szabálytalan önéletrajzának részletei, amelyek fölött 
az olvasó nehezen fojt el halvány mosolyt, és fölvetődik benne a talányos 
kérdés, hogy az író vágyálmai nem szűrődtek-e át a realitás ködfüggönyén 
a valóság vértezetében lépve elő, de ez csaknem mellékes. Az olaszoknak 
van egy bölcs mondásuk: se non é vero, é ben trovato. Olyan jó mondás, 
hogy kár lefordítani. Lényege az: olyan, jó, hogy az sem baj, ha nem igaz. 
Az olvasó végeredményben színes kalandokon és váratlan csattanókon 
akar szórakozni és nem egy emberöltő fotográfikus rögzítésén unatkozni. 
A döntő az, hogy amit tollforgatói, kiadói múltjáról elmondhat, s amit 
1944-es embermentési tevékenysége korszakából fölidézhet, az figyelem-
reméltó, arra büszke lehet és egyetlen mozzanatért sem kell szégyenkez-
nie. 

Vannak írók – kétségtelenül számosán –, akik nálánál értékesebb és 
maradandóbb műveket alkottak ugyan, viszont nem mondhatják el ma-
gukról nyugodt lelkiismerettel ugyanezt. 
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HATÁR GYŐZŐ 
A siker, mely bukás297 

Anthony Burgess: Beard's roman women, McGraw–Hill, New York 1976, 
155 lap 
 
Minden a „beállításon” múlik – a fénytörésen, a szemmagasságon, hogy 
békaperspektívából tekintünk-e fel a Nagy Íróra, avagy szédületes gömb-
perspektíva mélyén pillantjuk meg, mint levegőért fuldokló, szaladgálva 
kapkodó törpét a jelenségözönben. 

Próbálkozzunk meg a kép előhívásával – így is, úgy is. Anthony 
Burgessről van szó, a Magyarországon is ismert íróról, aki tehetségesebb 
a ráépült divatnál és divatosabb a maga exkluzív tehetségénél –, hogy 
mindjárt paradoxonnal kezdjem s amint látni fogják, azzal is folytatom. 

Az angolszász világ ismerői jól tudják, hogy – az európai kontinens fe-
lől nézve és mértékével mérve – az élő angolszász irodalom elsősorban és 
mindenekfölött: ipar, könyvtermelő ipar, nagyüzemi könyvtermelés egy 
meglehetősen lomha, elkényeztetett és nagyétvágyú fogyasztói társada-
lom számára, gondos piackutatás alapján. Ezen csak az a tucatnyi beérke-
zett írófejedelem teheti túl magát, aki – mint Anthony Burgess is – a be-
ruházó tőke rangjára emelkedett a könyvtermelő nagyiparos szemében, 
jócskán amortizálódott, „dől belőle a pénz”; de addigra a piackutatás 
minden író–sztár vérévé válik, a lektorátusoknak nem kell többé rá „vi-
gyázni”. Az átlagíró csak egy szerény fogaskerék a roppant masinériában, 
amely a könyvet piacra termeli, az egyik legszerényebb fogaskerék. 

Ha elfogadjuk, ha magunkévá tesszük az angolszász világ ilyen értel-
mű irodalmi értékrendjét, akkor elmondhatjuk, hogy Anthony Burgess 
pályafutása – legújabb regényéig – tüneményesebb már nem is lehetne. 
Hogy úgy hágott csúcsról–csúcsra, lépett diadalról–diadalra: minden 
könyve esemény, amelyből filmet csinálnak, minden filmje kultikus cso-
da, amely könyv–formában is kiadódik. Annyit keres már, hogy maga se 
tudja számon tartani; jól teszi, tehetségénél fogva megérdemli; és ha va-
gyona védelmében külföldre menekül, hogy ezzel kicselezze az alkotmá-
nyos útonálló módjára viselkedő adóhatóságot – jól teszi, minden rokon-
szenvünk az övé; mi közönséges halandók milliószámra: mi sem szeretjük 
az útonállásnak e modem, megszervezett formáját. Éljen Anthony 
Burgess, az írófejedelem; legújabb könyve a Beard's roman women – 
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Beard római női – rálicitál utolsóelőtti könyvére/filmjére és reméljük, 
viszontlátjuk a filmvásznon. 

Ha az irodalom idealista értelmezése alapján állunk és az európai, kon-
tinentális szellemiség értékrendjét fogadjuk el, akkor ezt a ditirambust 
fejre fordítva, akár gyászbeszéddel kezdhetnénk. Nagy veszteség érte (és 
éri) az angol irodalmat. A XX. század talán legragyogóbb tehetsége Joyce 
után Lawrence Durrell méltó társa, Anthony Burgess, legújabb könyvével 
még mélyebbre lépett. 1917-ben született, későn kezdte; egy Shakes-
peare–monográfia után, 46 éves korában, 1963-ban adták ki első regé-
nyét, Inside Enderby – Enderby úr belülről – címmel. Ezzel a remekmű-
vel lépett színre (s igaz ugyan, hogy azóta, két folytatással, ezt a hiteles 
remekművet trilógiává kerekítette, a folytatások az első ihletésnek nyo-
mába se jönnek). A Clockwork Orange – Narancsóra – című regényét 
szívébe zárta az amerikai egyetemi ifjúság és filmváltozata után kultuszt 
csinált belőle; az utópisztikus erőszak eposza. Tanító célzatából egy szó 
sem igaz, álcinizmusa nagyon is valódi. Az a titkos nyelv, amelyen a re-
gény fiatal szereplői beszélnek – ez a titkos „madárnyelv” voltaképp: 
orosz; ez talán nagyon „egzotikusan” hat az angol olvasónak, elvégre az 
angolszász világ iszonytatóan egynyelvű, monoglot, de annak, aki ért 
oroszul, minden, csak nem „egzotikus”, főleg pedig nem a szerző inven-
ciója. Orosz tudását, ugyanilyen alapon, más regényében is kamatoztatja; 
a hatás az angol olvasónak, aki más nyelven nem tud, elsöprő, magával 
ragadó – annak, aki oroszul tud: idétlen. 

A Méz medvének, a Szent Vénusz előestéjén, a Napóleon szimfónia, az 
Egykezű taps olyan termékenységről, olyan alkotóról, a művek maguk 
olyan eredőről tanúskodnak, amelynek sok összetevője van. Istenáldotta 
tehetség. Lírai alkat. Humor. Óriási olvasottság, jól megemésztett művelt-
ség. Történelmi ismeretek. Káprázatos zenei tudás – Burgess félbemaradt 
zeneszerző, helyesebben nem is olyan nagyon félbemaradt, nemrég mu-
tatták be Amerikában egy zongoraversenyét és egy szimfóniáját. És mégis 
és mindezek ellenére, története az anyagi felívelés és az egyenletes írói 
hanyatlás szétnyíló „agrárollója” – a lépcsőzetes lejjebblépés elszomorító 
képét mutatja. Azt ígértem, paradoxonnal folytatom s meg is teszem; még 
abban az időben született a diktum, amikor Angliában a paradoxonnak 
nagy divatja volt: „semmi sem bukik akkorát, mint a siker”. 

Új regénye luxuskönyv – még álompapíron, óriás betűkkel szedve is 
soványka. Főhőse Beard, a nemzetközi filmíró. Ha Burgess tiltakoznék az 
ellen, hogy regénye önéletrajz érdekű írás, azonnal készségesen helyt ad-
nék tiltakozásának: nagyon is gyakran támadják az írókat azzal, hogy 
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burkolt önéletrajzokat írnak. A bibi csak az, hogy ő is Rómában él, ő is 
nemzetközi filmíró és – és! – akárcsak a könyv hősének, neki is 26 évi 
házasság után halt meg a felesége. Beard, a regényhős, nem tud felesége 
emlékétől szabadulni – annál kevésbé, mert a regény folyamán az elhunyt 
feleség több ízben jelentkezik telefonon. Hol bérbeadóit London környéki 
házából beszél, hol a fiumicinói repülőtérről – mert már útban volna hoz-
zá, de arról panaszkodik, hogy májbaja kiújult, félő, hogy kénytelen lesz 
másodszor is belehalni. Az olvasó hol metafizikai ponyvát szimatol, hol 
elfogadja a telefonáló halott mentegetőzését: tévedés történt, magához tért 
a hullaházban, újraoperálták stb.; csak akkor kezd kissé gyanút fogni, 
amikor Beard néhai felesége, harmadszori feltámadás után, türelmét 
vesztve azt üzeni, hogy feleségül ment valaki máshoz. A kísértetét azzal 
sem sikerül elűzni, hogy Beard elveszi volt neje húgát. Epizódok soroza-
tos traumáin bukdácsolva jutunk el idáig – Beard összeáll egy fiatal olasz 
fotoriporternővel és hozzáköltözik; a nő elrepül Izraelbe, hogy az arab–
izraeli háború tűzvonalából fényképeket küldözgessen haza a sajtónak. 

Csatangolásai során egy szűk római utcán a motorkerékpáros tolvajok 
– scippatori – kiragadják Beard kezéből a táskáját, benne készülő forgató-
könyvével, de idejekorán felbukkanó cimborája autójával nekivezet a 
robogónak, a tolvajok a zsákmány hátrahagyásával a lakosság védelme 
alatt elmenekülnek, de bosszút esküdnek. Bosszújuk: szeretőik zsivány- 
látogatása a lakásban. A négy fiatal fúria meztelenre vetkőzik, az öregedő 
filmírót megerőszakolja–megbecsteleníti, lehordja, kirabolja. Beard-et 
árnyékként kíséri örök–részeg cimborája, akivel együtt dolgozott a Tá-
vol– Keleten s ketten tolvajnyelvként (erősen törve), a tamil nyelvet be-
szélik. Ám tamil, nem tamil – az angol olvasónak ez nem inkább és 
nemkevésbé „egzotikus”, mint az „ízes” olasz kifejezésekkel telehintett 
regényszöveg, a kurzívval szedett pizzateria, tagliatelle, tesoro mio, 
amore stb. A gorombaságokat is idézhetném, de nem teszem, mert az 
olasz trágárság elevenen él, az angol trágárság, akármilyen bőven van 
belőle, nyelvemlék s annak is fantáziátlan. Burgess alteregójában, Beard-
ben, a nemzetközi filmíróban nemcsak önmagát írja meg, hanem azt az 
életformát, amelyet gúnyol és kipellengérez, de élni kénytelen: az örök–
részegséget, a lézengés grandezzáját, a léglökéses–luxus–cikázást Holly-
woodtól Gnecittáig és vissza, a melléélt élet filozofikus felböfögését va-
lamelyik Hilton szálló bárjában, a sötétben botorkáló céltalan élet mafla 
erotikáját, a gyámoltalan maszturbálást, az anekdotikus koituszokat, sőt, a 
gyors halál megváltó reményét, amely hamis diagnózison alapul és a re-
gényes, „öngyilkos” elszántságnak komikus felsülés a vége. A cinizmus, 
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pestiesen szólva, „visszalő”. A cinizmus, amely a mai angol–ír–amerikai 
regényben – Angus Wilsonon, Donleavyn és másokon keresztül, Anthony 
Burgessig kötelező, hiszen piackutatás írja elő. Bámulatos felvillanások, 
rutinos expozíciók, váratlan találatok jelzik a Beard római női oldalain, 
hogy remekíróval van dolgunk, felérezzük prezenciáját – az elhagyogatott 
oroszlánkörmöket. Ám ő alkalmasint nincs tudatában, mit kótyavetyélt el. 
Ha váratlanul eltűnnék, ki tudja, öt–hat ügyes kulival a piacra dolgozó 
könyvtermelő nagyipar a filmmel összeesküdve, még egy darabig tovább 
íratná regényeit és senki sem venné észre ... 

 
 



 

1217 

HANÁK TIBOR  
Kérdőjel a múlt és jövő között298 

Gáli Ernő: Tegnapi és mai önismeret. Esszék, tanulmányok. Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest 1975,409 lap 
 
Főképp a kisebbségek helyzete tanúsítja, hogy elnyomásról csak ott be-
szélnek nyíltan, ahol szabadság van. Ma is azt látjuk, hogy elsősorban a 
nyugati demokráciák talaján csapnak elő a politikai, vallási és nemzeti 
kisebbségek sérelmektől fűtött indulatai. Bizonyos szabad légkör az elő-
feltétele annak, hogy a kisebbségek bírálják vagy akár vádolhassák a 
többséget, hogy előtörjön a megmaradáshoz való jogok és a megfelelő 
életkörülmények követelése. Hogy ez szélsőséges formában, féktelen mó-
don történik-e, nemcsak a népi alkattól vagy az ideológiák fanatizáló ha-
tásától, hanem sokszor a többség magatartásától is függ. 

A romániai magyar kisebbség sem a viszonylagos szabadságban, sem a 
kisebb vagy nagyobb elnyomásban, soha nem nyúlt a kétes értékű mód-
szerekhez, a lázadás és lazítás eszközeihez. Inkább konokul hallgatott, 
átmenetileg befelé menekült az érzelem ösvényein a múlt romantikájába, 
de idővel mindig megérlelődött Erdélyben a konkrét értelmű humanitás, 
az aktuális sérelmek fölé emelkedő szellem, a nemzetiségek tényleges 
együttélését kölcsönös megértéssé és összmunkává formáló program. 
Ezért történhetett meg nemegyszer, hogy az európaiság kultúrával neme-
sített gondolatát itt odaadóbban ápolták, mint Budapesten és Bukarestben, 
vagy akár az európai gazdasági élet nyugati fellegváraiban. 

Ezt a transzilván európaiságot teszi magáévá Gáli Ernő is, megmutatja 
mai helyzetét, a jelen körülmények által meghatározott nyomatékait és 
lehetőségeit. írásainak nem utolsósorban azért van jelző szerepük, szimp-
tomatikus jellegük, kultúr- és nemzetiségpolitikai tendenciákat megrajzo-
ló jelentőségük, mert szerzőjük a romániai magyar értelmiség egyik veze-
tő egyénisége, a kolozsvári Korunk főszerkesztője, a marxista etika tanára 
az egyetemen és olyan figyelemreméltó művek szerzője, mint pl. A romá-
niai polgári szociológia (1958) és A humanizmus viszontagságai (1972). 
Tanulmányai, esszéi, könyvismertetései nemcsak beszámolnak a magyar-
ság és európaiság romániai adottságairól, hanem témakezelésükkel, állás-
foglalásaikkal és hiányaikkal együtt maguk is dokumentálják ezeket az 

                                                           
298 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 1-2. számában. 
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adottságokat, érzékeltetik Erdély mai európaiságának lehetséges módját, 
megvalósításának útjait és határait. 

A keretet ebben az országban is – mint a többi ún. szocialista ország-
ban – a kommunista párt szabja meg. Efelől nem hagy kétséget a bevezető 
vallomás, az idézgetés, a tekintély érvként való használata, s ez a tekin-
tély a marxizmus–leninizmus klasszikusain kívül általában maga a párt. 
Eszerint a Román Kommunista Párt határozatai nélkülözhetetlenek a tár-
gyalt témákhoz, mert biztosítják a következetességet, de persze – úgy-
mond – gazdagodást is jelentenek, nem általánosak, számolnak a változá-
sokkal, nem feledkeznek meg a gazdasági alapok fejlesztéséről, sem pe-
dig „a társadalmi tudat különböző formáinak korszerűsítéséről”... A meg-
szokott ideológiai közhelyek és untató sztereotípiák között ott találjuk 
azonban azt a sarkalatos pontot, melyen a kisebbség megvetheti a lábát, – 
és Gáli Ernő meg is veti. Erre építi fel úgyszólván egész könyvét: „A je-
lenkori társadalmi fejlődés ... nem küszöbölte ki a nemzeti létformák és 
szuverénitások szerepét.” (5.) „A nemzet és a haza alkotja a népek létének 
s egy emberibb jövőért folyó küzdelemnek történelmileg szükségszerű, 
még túl nem haladott keretét.” (9.) Ha pedig nem idejétmúlt közösségi 
forma a nemzet, ha nem a múltba és a provincializmusba húz a haza fo-
galma, akkor nincs is ok feloldásán, valamiféle magasabb egységben való 
elkeverésén fáradozni vagy temetését előkészíteni. A szerző szerint a ro-
mán kommunisták programja „óva int a nemzetek közötti közeledés dia-
lektikus folyamatának bármilyen erőltetésétől. Hangsúlyozza a teljes jog-
egyenlőségen, a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló elvi kap-
csolatok nélkülözhetetlenségét a nemzetek közötti relációban.” (15.) 

Ezek a mondatok láthatólag Románia önálló útjának igényét tükrözik, 
ha nem is feltétlenül a szovjet vezetőséggel vagy a nemzetköziség elvével 
szemben, hanem egyszerűen abból a tényből kifolyólag, hogy Románia, 
mint bizonyára még néhány más állam a keleti tömbben, most éli nemzeti 
öntudatának kiteljesedését. Természetes, hogy a szuverenitás gondolata 
ilyenkor hangsúlyossá válik és a nemzet fogalma sem kerül a korszerűtlen 
fogalmak közé. A kérdés inkább az, hogy a nemzetek közötti viszonylat-
ban igényelt jogegyenlőség és méltányosság elve vonatkozik-e, érvényes-
e az ország területén élő nemzetiségekre, hogy vajon a nemzet megadja-e 
a másiknak, saját kisebbségének azt, amit magának követel. Gáli Ernő 
ismét az okmányokra, a párthatározatokra hivatkozik, melyek félreérthe-
tetlenül biztosítani kívánják „bármilyen megkülönböztetés nélkül minden 
nemzetiség” jogegyenlőségét és akadálytalan érvényesülését. Ha pedig ez 
a dokumentumokban így szerepel, miért ne kereshetné a szerző a maga 
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eszközeivel a romániai magyar nemzetiség érvényesülésének útját, miért 
ne fáradoznék azon, hogy amint a román, a magyar is megmaradjon 
egyedi létét jelentő nyelvében és kultúrájában? A magyarság – olvassuk 
nála – „vitálisán érdekelt a nemzetiségi mivoltát meghatározó összes ele-
mek megőrzésében és fejlesztésében. Létérdekei kívánják nyelvének, ha-
gyományainak, egész művelődésének ápolását s azt, hogy alkotó erőit az 
egész országot átalakító tudományos–műszaki forradalomban szabadon 
kibonthassa.” (30.) 

Hogy ez miként történjék? – Lényegében erről szól Gáli Ernő könyve a 
Tegnapi és mai önismeret. Ami az elvi alapokat illeti, a már említett 
nagyvonalú európaiság szellemében a Romániában élő népek együttes 
létére utal, az összetartozást igyekszik tudatosítani, a közöset kiemelni. 
Elemzéseiben ebből a szemszögből értékeli a két világháború közötti iro-
dalom és politika törekvéseit, elhúzódva az öntelt mítoszoktól, a különál-
lás pátoszától, a rátartiság elválasztó magatartásától, bár mindig kész 
megérteni a korszak sugallta indokokat, az egyéni állásfoglalások rugóit. 

Fejtegetései nyomán kibontakozik egy új kutatásterület vagy inkább ta-
lán egy komplex tudomány, melyet nemzetiségtudománynak nevez. 
Megmutatja, hogy a nemzetiségek problémáját számos oldalról lehet és 
kell megközelíteni: múltját a nemzetiségtörténelem, lelki vonásait, maga-
tartását, sajátos gondolkodását, a gyakran fellelhető előítéleteket és sértő-
döttségét a nemzetiségpszichológia vizsgálja, társadalmi rétegeződését, 
mobilitását, képzettségi fokát, életmódját stb. a nemzetiségszociológia, de 
külön kutatási ágakat igényel természetesen a kulturális alkotások leírása 
és elemzése, nemcsak a folklór, hanem a nemzetiség városi művészeté-
nek, irodalmának, zenéjének elemzése, jellegzetes vonásainak megállapí-
tása, sőt, mint a szerző megmutatja, ki lehetne dolgozni még a kisebbségi 
etikát is, vagyis megvizsgálhatok a morális szabályok és a magatartásmó-
dok eltolódásai, elszíneződései a nemzetiségi környezet hatására. 

A kötet számos írása látszólag távol áll a romániai magyarság életének 
problémáitól. Foglalkozik a futurológiával, az elkötelezettséggel, az el-
idegenedéssel, a Harmadik Birodalom ideológiájával, a tudományok mű-
velődési helyének kérdésével, külön ciklus szól az értelmiségről, ezen 
belül Antonio Gramsci értelmiség–elméletéről, de szó esik számos nyuga-
ti filozófiai kísérletről, kutatási eredményekről, diákmozgalmakról. Ezek 
önmagukban keveset mondanak, ezért nem kellene kezünkbe venni a ro-
mániai magyar szerzők írásait. Csakhogy épp az az érdekessége Gáli Ernő 
tanulmányainak, hogy nem csupán Európa szellemi mozgásának egyes 
mozzanatait közvetíti a romániai magyar olvasónak, nemcsak a világot 
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igyekszik megmutatni, hanem gyakran szerét ejti annak, hogy az általános 
kérdések helyi vonatkozásait, konkrét nemzetiségi vetületét legalábbis 
felvillantsa. A futurológiával kapcsolatban nyomban „a nemzetiségi jövő 
kutatásához” fordul, elhatárolja magát a perspektívátlanságtól, a kisebb-
ségi pesszimizmustól, a felmorzsolódás veszélyére utaló felfogásoktól: „a 
nemzetiségeknek megvan és meglesz a maguk helye az előttünk álló tör-
ténelmi korszakban; megőrzik, illetve továbbfejleszthetik kollektív egyé-
niségüket a román nemzettel és a többi nemzetiséggel való sokoldalú 
kapcsolatok elmélyülésének, a kölcsönös közeledésnek a feltételei kö-
zött.” (84.) 

Hasonló eljárást követ Gáli Ernő az elkötelezettség problémájával kap-
csolatban. Kézenfekvő, hogy feleleveníti Sartre idevonatkozó nézeteit, 
megemlíti a lehetséges fenntartásokat, mint pl. Aragon elutasító álláspont-
ját az elkötelezettséggel kapcsolatban, hogy aztán az általánosról a konk-
rétra fordítsa a szót: „Különös hangsúlyuk van e kérdéseknek egy olyan 
nemzetiség esetében, mint a romániai magyarság, amely az ország lakos-
ságának többségét alkotó román nemzettel és más nemzetiségekkel él 
együtt s tagjaira – ebből az évszázados együttélésből következően – több 
dimenziójú elkötelezettség hárul.” (272.) 

Hogy az utóbbi két idézet tartalma részben ismétlődik, nem véletlen. A 
szerző minduntalan a nemzetiségi élet alapelvéhez, az együttműködés, a 
többoldalú kötődés, a kölcsönösség és közeledés fogalmához és az ezekre 
épülő felszólításokhoz tér vissza. Ez valószínűleg abból ered, hogy írásai-
nak nagy része közművelődési folyóiratnak vagy újságoknak készült. Kö-
tetben azonban, melytől az olvasó bizonyos teljességet, kifejtést vár, ez 
bizony hiány, önkéntelenül is úgy tűnik, hogy a nemzetiséggel kapcsola-
tos munkálatok még gyerekcipőben járnak, még csupán a kívánságok, a 
posztulátumok körébe tartoznak, tehát a szerző mindössze azt tudatosítja, 
mit kellene megtenni, merre kellene haladni, de eredményre még alig tud 
hivatkozni és maga sem váltja aprópénzre a felsorolt teendőket, nem vé-
gez részletkutatásokat. Kétségtelen érdeme, hogy a modem filozófiai, 
pszichológiai, szociológiai felismeréseket rávetíti a romániai magyarság-
ra, de a rávetítésből adódó lehetőségeket már nem aknázza ki, az elemző 
feladatot nem végzi el. Befejezésképpen megjegyzi: 

„Fejtegetéseinkből következik, hogy e vizsgálódásoknak a jövőben a 
tudományos kultúra nemzetiségi vonatkozásaira, a sajátos és az általános 
feladatok egyeztetésére is ki kell terjedniük, abban a hármas – szociológi-
ai, politikai, etikai – megközelítésben, amely a tudománytan jellemzője.” 
(98.) Az olvasó viszont épp erre a kiterjesztésre, az egyeztetésre és ezek-



 

1221 

nek a műveleteknek az eredményeire lenne kíváncsi. Vagy pl. egy másik 
helyen a típusalkotásról, a személyiségszerkezetekről ír és megjegyzi, 
hogy ” szempontunkból annak a felderítése lenne tanulságos, hogy mi az 
összefüggés egy etnikai csoport (nemzet vagy nemzetiség) s e csoportra 
jellemző személyiségtípus között” (60.) – s valóban így van, ez lenne ér-
dekes, de ennek kifejtését, vagy a más romániai szakemberek erre irányu-
ló kutatásairól szóló ismertetést hiába keressük Gáli Ernő kötetében. 
Egyik írásának sokat ígérő címe van: „A vegyes lakosságú falvak kutatá-
sa.” Sajnos itt is csak egy–két általános megállapításra bukkanunk, a már 
megtörtént kutatásokat csak néhány név felsorolása jelzi, majd megtud-
juk, hogy az asszimiláció jelenségeit és a kultúrközi kapcsolatokat majd 
csak ezután mérik fel („Tanulmányozni készülünk. .. ”), vagyis ebben a 
tekintetben is csak a jövőben meginduló munkálatokról van szó: „E fel-
adatok tudományközi jellegénél fogva különböző szakemberek (román, 
magyar, német nyelvészek, folkloristák, történelemkutatók, demográfu-
sok, pszichológusok) együttműködését kell létrehoznunk.” (149.) Lépten–
nyomon a „kell”, a feladat, a jövő, a készülés, az indulás, a késfenés. Az 
olvasó szinte ösztökélné a szerzőt: vágjon már bele, hagyja a nyugati tu-
dományt, meg a marxizmus fölényét, mutassa hát, mi az elvégzett, nem 
pedig a végzendő feladat! Hic Rhodus, hic salta! 

Gáli Ernő könyve azonban nemcsak a jövőben, hanem a múltban is so-
kat időzik, nemcsak posztulátumokkal, a feladatok és célok tűzködésével 
kerüli meg a jelent, hanem történelmi visszapillantásokkal is. Az tény, 
hogy a mai önismeret egyik eszköze a tegnapi jellemzésektől való eltávo-
lodás, a különbségek felderítése, vagyis – mint írja – „a jelenhez vezető 
múlt” (235.) valóban alapot ad az összehasonlításokra, önmagunk kritikus 
megmérésére, nála azonban nem a múlt vezet a jelenbe, hanem a jelen a 
múltba. A jelen csak ugródeszka, melyen át a tegnapba veti magát. De 
nem a régmúltba, hanem a félmúltba! Erdély századairól úgyszólván szó 
sem esik; a fejedelemség kora, a szertecsatázó vagy a cselszövő fondorla-
tos történelmi fejezetek, nagy politikus és íróegyéniségek, hasonlításokra 
és különböztetésekre bőséges alkalmat adó mozzanatok a 16—19. szá-
zadból teljesen kimaradnak. Ez abból a szempontból is hátrányos, amelyet 
a szerző fontosnak tart, ti. a múlt jelenhez vezető szerepének szemszögé-
ből. Kár a táptalajt, a humuszréteget elvékonyítani, a hagyományokat le-
szűkíteni századunkra, azt is súllyal a húszas–harmincas évek traumákkal 
teli irodalmára, idősebb kortársaink, mint Kós Károly, Makkai Sándor és 
mások megnyilatkozásaira, melyekre ma már nem nehéz távolról tekinte-
ni. Igaz ugyan, hogy Gáli Ernő soha nem veszi könnyen a dolgát, távol áll 
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tőle a könnyed fricskázások szelleme. Mindig készséggel latolgatja az 
elődök szavait és szívesen foglalkozik a század nagyjainak eszmélődései-
vel, a gyakran érzelmességgel terhelt magyar búsongásokkal; amit ezzel 
kapcsolatban hiányolunk, hogy a múltbeli önismeret kísérletei elfedik az 
azonosság keresésének mai próbálkozásait. Nagyon is indokolt a törté-
nelmi dimenziók megmozgatása az egyre inkább történelmietlenné váló 
korunkban, de az olvasó, főképp a romániai magyar etnikumon kívül élő 
érdeklődő azt is szeretné tudni, hogy hányadán állunk az ön- és környe-
zetismerettel, milyen nézetek merültek fel napjainkban a romániai ma-
gyarság helyzetének és távlatainak megítélésével kapcsolatban, mely 
munkák mérték fel a mai magyarság mentalitásának módosulásait, az asz-
szimilációs készség alakulását, a külső (politikai, ideológiai) hatások sze-
repét és így tovább. 

Gáli Ernő könyvének legnagyobb érdeme, hogy a nemzetiségi élet és 
művelődés elvi alapjait az európaiságban és a humanitásban jelöli meg, 
melyre mindnyájunknak, a nagyvilágnak és a kis romániai magyar világ-
nak egyaránt szüksége van. Erről az alapról elindulva számos feladatot és 
történelmi vonatkozást mutat meg, kirajzolja a még kutatókra és össz-
munkára váró nemzetiségtudomány körvonalait, a jövendő kulturális fel-
adatait és a múlt feldolgozást igénylő lehetőségeit, – a jelen azonban a 
rövidebbet húzza, a mostani helyzetről vajmi keveset tudunk meg. Köny-
ve voltaképp nem a tegnapi és a mai, hanem a tegnapi és a holnapi önis-
meretről szól: a jelen mögé kérdőjel kerül. 
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HAAS GYÖRGY 
Vallomás a Pannon tájról299 

Juhász László: Burgenland, történelmi útikalauz, München 1976, 248 lap 
 
Egy tájról, egy népről írni csakis szenvedéllyel lehet. Legalábbis ezt érez-
zük, ha Juhász Lászlónak Ausztriáról írt legújabb könyvét vesszük a ke-
zünkbe. Magyarország egykori nyugati végei 1921 óta Ausztriához tar-
toznak és Burgenland néven lettek az alpesi köztársaság kilencedik tarto-
mányává. A mű írója már első könyvének („Bécs magyar emlékei”) meg-
írásakor is igazolta, hogy a tollát nemcsak az akarat hevülete mozgatja. 
Már akkor is érezni lehetett, hogy szenvedély fűti, s emlékeket akar 
megmenteni egy népnek, amelyhez tartozik. Legújabb könyvében is sze-
retne valamit megmenteni az elmúlástól, az enyészettől, nem nacionaliz-
musból, hanem azért, hogy a jelenlegi tágabb hazája, Európa ne legyen 
szegényebb. Ezért töltött el hosszú időt utazással, jegyzeteléssel, keresés-
sel. Hogy mit keresett? Régi leveleket, kifakult képeket, valaha élt költő-
ket, hadvezéreket, és mai embereket. 

„A történelmi háttér kidomborításával – írja könyvének előszavában – 
az a meggyőződés vezetett, hogy egy vidék szellemét csak akkor tudjuk 
megérteni, ha ismerjük a múltját. Azonnal megváltozik a nagyfalvai mező 
arca, ha megtudjuk, hogy ott folyt le a szentgotthárdi csata, más szemmel 
nézzük a mogyorókeréki kastélyt, ha tisztában vagyunk azzal, hogy ott 
jelent meg az első magyarországi újság és a miklóshalmi plébánia öreg 
épülete is közelebb kerül hozzánk, miután tudomásunkra jut, hogy ezek 
mögött a kopott falak mögött tartotta egyik legfontosabb ülését 1848 ok-
tóberében a Honvédelmi Bizottmány.” 

Juhász László konok, alázatos szorgalma sem volt elég ahhoz, hogy 
könyvében minden emléket megmentsen. Ennek oka talán, hogy utolsó 
pillanatban fogott neki megmenteni azt, amit mások eddig elhanyagoltak. 
így maradt ki munkájából a ruszti evangélikus templom belső főbejárata 
fölötti tábla, melyet 1896-ban a millenniumra állítottak, vagy 
Nagymartonban a magyar természettudomány egyik legnagyobb alakjá-
nak, Kitaibel Pál szülőházának a megemlítése. 

Az író útikalauznak nevezi könyvét, de érezni, hogy ez több amolyan 
adatszerű közlésnél. Egy kicsit személyes és szenvedélyes vallomás erről 
a pannóniai tájról, háromnyelvű embereiről, falvakról, városokról, hegy-
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ormokról és szőlővel futtatott dombokról. A szerző nem úgy közelít ehhez 
a tájhoz és lakóihoz, mint a messzi idegen, hanem mint sorsuk és életük 
rokona. S a barátnak erkölcsi joga van ahhoz, hogy felnyissa a gondok 
szelencéit. 

A „Burgenland” elvezet a hajdani Kismartonba, ahol az Esterházy kas-
tély homlokzatáról Árpád és a honfoglaló vezérek tekintenek a messzi 
távolba vagy a fraknói vár tövében meghúzódó Nagymartonba éppen úgy, 
mint a doborjáni kis falusi házba, ahol Liszt Ferenc született és a rohonci 
házak közé, ahol egykor a 18. század egyik legnagyobb magyar költője, a 
jezsuita Faludi Ferenc dolgozott. 

Ez a könyv egy országrész arcának jellegzetes vonásait igyekszik meg-
rajzolni, ezt az arcot a legkülönbözőbb oldalról örökíti meg, a köpcsényi 
Batthyány kastélytól az őrségi dombokig, ahol a dombok közt kis falvak 
bújnak meg, kígyózó, keskeny utakkal, amelyek a láthatáron a végtelenbe 
vesznek. 

Hézagpótló munka ez a könyv, amely kísérletet tesz egy táj bensőséges 
és lírai bemutatására, az ott élők jellemének megragadására, egy nép ar-
cának felvillantatására. Elvonulnak előttünk élők és holtak, halászok, 
hadvezérek, zeneszerzők, az öreg várak lakói, ősrégi titkok őrzői, az a 
gazdag és hatalmas világ, amelynek most Burgenland a neve. 
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SULYOK VINCE 
 „Oly messze már a két bűvös haza”300 

Horváth Elemér: Egy fehér néger naplójából, Magyar Műhely, Párizs 
1976, 87 lap 
 
Két kis kötet fekszik előttem az asztalon, a kettő összesen is alig tesz ki 
többet százharminc oldalnál; a vékonyabbik, a Rómában 1962-ben kiadott 
A mindennapok arca, egyszerű, szürke fedele mögött tíz év termését tar-
talmazza ötven oldalon; a jelentősen elegánsabb új gyűjtemény, az Egy 
fehér néger naplójából, nagyjából másfél évtizedét; a kettő együttesen 
tehát jó negyed századét. S ez még a mi szó–diaréban és vers–inflációban 
szenvedő korunknál „normálisabb” korban is kevésnek tűnhetnék ... A 
költészetben azonban, szerencsére, nem kilósúlyra mérik a teljesítményt. 
Horváth Elemér – szögezzük le végre – ezzel a két szerény terjedelmű 
versesfüzettel is a nyugati magyar költészet élvonalába került. Még akkor 
is, ha ezt eddig a vájtabb fülű irodalmi közvélemény vette is csak jobbára 
észre. Ez azonban nem különösebben meglepő, ha figyelembe vesszük 
egyrészt ennek a lírának a sajátos jellegét, másrészt azt a rendkívüli s 
nyilván legbensőbb alkatából következő szerénységet, amellyel e költő 
mindenkor távol tartotta magát az irodalmi piacokon való szerepléstől. 
Igen jellemző adatként hadd említsem itt meg csupán azt, hogy Horváth 
Elemér 1975 szeptemberében, a hollandiai Mikes Kelemen Kör tanulmá-
nyi napjain olvasott fel első ízben nyilvánosan verseiből. De a maga mód-
ján jellemző az is, hogy Szabó Zoltán 1959-es Kilenc költője még itt sem 
tudott róla, noha verseit akkorra már közölték a fontosabb lapok. Sőt, 
mintha még Határ Győzőnek is nehezére esett volna, hogy Horváth Elem-
ér költészetének igazi lényegét és jelentőségét megragadja az 1969-es Új 
égtájakhoz írott egyébként kitűnő Bevezető őszinte beszéde- ben, annak 
bravúros kis portré–remekeiben. 

Személyesen én is csak 1975-ben Hollandiában ismerkedtem meg vele, 
noha már 1954 vagy 1955 óta „tudok róla”: Máté Imre, meg az olasszakos 
Simon Gyula (úgy tudom, mindketten együtt érettségiztek vele a csornai 
gimnáziumban) emlegették nemegyszer s mutatták meg néhány versét a 
Ménesi úti diákszállóban. Simontól hallottam arról is, hogy a Vigília kö-
zölt Horváth Elemér verseiből, s amennyire visszaemlékezni tudok, még 
azt is hozzáfűzte, hogy természetesen „álnév alatt”, amitől persze az a 
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tény, hogy valaki bölcsészhallgató létére egy katolikus folyóiratban mer 
publikálni, nem tűnt fel kevésbé merésznek; másrészről az agyonhallga-
tott és tiltott Vigíliának titokban nagyon is jelentős erkölcsi tekintélye volt 
a Rákosi–éra szocialista–realista sületlenségeibe belecsömörlött bölcsé-
szek egy rétege körében s ez a tekintély természetszerűleg átruházódott 
azokra is, akiktől megjelent valami a lapban. „Vigíliássága” tehát egyfajta 
minőségi elismerést kölcsönzött Horváth Elemérnek néhányunk szemé-
ben már az ötvenes évek derekán. 

Akkori verseire természetesen nem tudok már visszaemlékezni, de 
amikor új kötetének nyitó versében ahhoz a sorhoz értem: Fehérnemű 
száradt az erkélyen, a reggeli párában himbálódzott egy harang”, akkor 
ezt amolyan déjá vu–érzéssel olvastam, mert földerengett bennem egy 
régi vers, melyet emlékezetemben Horváth Elemérnek tulajdonítok, s 
amelyben nagyvárosi tűzfalak közt erkélyre száradni aggatott ruhák vil-
lannak színesen felém a(z őszi) fényben. Közel egynegyed század távla-
tából. 

A forradalom után Firenzébe, majd Rómába került Horváth Elemér, 
Itália belső görcsöket oldó, fénnyel teli, nyájas egei alá, az antik világ 
időtlen és klasszikus ragyogása, Lívia termei és a Vesta–szűzek templo-
mának közelébe, ahova csak ritkán ért el a poros kisalföldi akácok emlé-
ke. Az Olaszországban született versek, zömben az első kötet anyaga, a 
bujdosó és a befogadó föld, a kedély és a környezet boldog harmóniájáról, 
szerencsés egymásra találásáról látszottak tanúskodni. Éppen ezért az 
Egyesült Államokba vándorolt tovább. 

Az Egy fehér néger naplójából versei zömükben (azaz leszámítva a 
kötet körülbelüli első harmadát, ahonnan még Itália fénye ragyog felénk) 
már az újabb kényszerű környezetváltoztatásban, Észak–Amerika nyer-
sebb, józanabb, hogy úgy mondjam: brutálisabb valóságában születtek. 
Itália ege alatt más volt, másképpen hangzott a dal! Az Újvilággal való 
találkozás nyomon követhető válságokhoz vezetett Horváth Elemérnél, 
költői hangvétele, verselése egy időre elbizonytalanodott, nyilvánvalóan 
küszködnie kellett az elhallgatás kísértésével (Álmatlanul), a hit- és 
céltvesztéssel (Harminckét évesen, Apokrif, Ezen a földön, Piéta 
Rondanini); Olaszországban soha nem tapasztalt módon jelentkezett itt 
nála a honvágy is, éspedig kettős honvágy formájában: Itália után éppúgy, 
mint az egyre gyakrabban emlegetett magyarországi (kisalföldi) gyerek-
kor után: 

 
És álmomban a hajdani  valóság  
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oly messze már a két bűvös haza  
a napfényben vakító anzsu rózsák  
s a poros kis akácok illata 
(Orpheus Thesszáliában) 

 
A korábbiakhoz képest jelentősen megnőtt az élethelyzetet, az önszitu-

ációt rögzítő és elemző versek száma (Jeromos levele, Lépkedvén napon-
ta, Megállók most, Tejeskávé), olyannyira, hogy hovatovább egész újabb 
költészetén eluralkodni látszik az önelemzés, az én pillanatnyi adott hely-
zeteinek, eszméléseinek megfigyelése, igen gyakran emlékképek éles 
villanófényébe állítva. Kijózanodásának, tárgyilagosabbá válásának to-
vábbi találó és eklatáns példája A hold: 

 
Kultusza hunyóban. Homályos legendák őrzik az istennőt,  
némely nyelven a neve babona. Gaugin déli és Klee északi  
holdja egyenruhás szemünknek már-már elveszett. Ami maradt  
megbízhatóan mérhető: tömeg és súly, erő és sebesség. Ezek  
összhatásaként, s egyebek közt, naponta kétszer magához húzza 
 a földi vizeket. 
 
Az amerikai élet és környezet kellékei, elemei természetszerűleg egyre 

nagyobb számban épülnek bele verseibe (Bethlehem, Hidrogén), mégis 
úgy tűnik fel, hogy az Újvilág nem foglal el megközelítőleg sem hasonló 
helyet költészetében, mint az itáliai évek vagy akárcsak a kisalföldi emlé-
kek is. 

Másrészről úgy látszik, hogy új kötetébe, új világába hiánytalanul sike-
rült átmentenie azt a tulajdonságát, amellyel talán a legtöbbek bámulatát 
kivívta: a varázslatosan könnyed verselés, a megfoghatatlanul könnyű, 
tiszta és szép lírai beszéd orfeusi adományát. Olyan feledhetetlen verseket 
köszönhetünk ennek, mint a Téli eső, a Váza, A konok kék vagy A sárká-
nyoktól színes ég, mely utóbbinak nyolc rövid kis sorába mesterien sűrí-
tődik bele szinte az egész emberi élet: 

 
A sárkányoktól színes ég  
elmúlt s később a szerelem  
ugyanúgy múlt él nyomtalan  
s majdnem emléktélen  
S ami ha mégis visszatér  
s ha nem közönyt talál  
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egyre szárazabb szívbe ér 
 De meglep majd meglep majd a halál. 

 
A kritika általában fokozott figyelmet szokott szentelni egy–egy költő 

második verseskötetének, választ és bizonyítást kívánva tőle az első köte-
tekkel fölkeltett esetleges elvárásokra. Emigrációs viszonyaink közepette, 
amikor tíz–tizenöt esztendő is eltelhet két kötet megjelenése közt, sokat 
veszít jelentőségéből ez a kritikusi szabály is. Az Egy fehér néger napló-
jából azonban megállja a legkönyörtelenebbül vizsgálgató kritika próbáját 
is: egyöntetűen a további emelkedés bizonyossága ez, s egy jelentős lírai 
életmű akcentuátlan megújított ígérete. 
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BOGNÁR KÁLMÁN 
Egy orvos emlékei301 

Kassay Dezső: Az idők sodrában. Egy magyar orvos élete. Újváry–Griff 
Kiadó, München 1976,311 lap 
 
A könyv szerzője ismert orvos, aki már harminc éves korában a szegedi 
egyetem magántanára lett. Azt megelőzően egy vidéki kórház osztályve-
zető főorvosa és kora ifjúságától kezdve igen termékeny szakíró, akinek 
orvosi cikkei magyar és külföldi folyóiratokban jelentek meg. 1948-ban 
UNESCO ösztöndíjjal Amerikába hívják tudományos kutatónak és ven-
dégprofesszornak, ami egyedülálló eset volt az akkori viszonyok között. 
Magyarországot végleg 1956-ban hagyta el. Addig több tudományos 
könyve jelent meg, az Akadémiai Könyvkiadó gondozásában. Kassay 
Amerikában is sikeres orvosnak bizonyult, tudományos munkásságát és 
publikációit tekintve is. Könyvében önmagát szerényen „kis embernek” 
nevezi, aki egész életében mindig a jót és a szépet kereste. A 78. életév-
ében járó szerzőnek az első szépirodalmi próbálkozása. Nem irodalmi 
művet kívánt alkotni, csak életét egyszerű szavakkal és minden köntörfa-
lazás nélkül elmondani. Munkája érdekes élménybeszámoló saját sorsáról 
és az őt körülvevő világról. A szerző hű képet rajzol e század első felének 
magyarországi viszonyairól és az Amerikában töltött évtizedekről. Jólle-
het művét nem szánta életrajznak, hanem csak annak a bizonyos „kis em-
bernek” a történetét akarta elmondani, lehetetlen nem észrevenni, hogy az 
író regényesítve önnön életét írta meg. 

A munka kitűnő korrajz, egy igazi és egyenes ember, egy hivatását 
komolyan vevő és lelkiismeretes orvos őszinte vallomása. Nem titkolja, 
hanem nyíltan feltárja a családon belüli, a két orvos–fivér közötti áldatlan 
testvérharcot. Másutt rávilágít az orvosi hivatás legtöbbször elhallgatott, 
leplezett mozzanataira, óvatosan vigyázva azonban, hogy a szépírói hév 
ne ragadja el és ne vétsen az orvosi titoktartás ellen. Kassay sok érdekes 
esetet mond el: például azt, hogyan operálta meg egy kitelepített család 
Budapestre csempészett gyerekét, utasítva munkatársait, hogy a beteg 
kilétének semmi nyoma ne maradhasson az adminisztrációs papírokon. 
Nagy értéke e könyvnek az igazmondás, amitől akkor sem riad vissza, ha 
az a veszély fenyeget, hogy emberi érzékenységeket sért. Éppen ezért 
nem lehetetlen, hogy némelyek részéről erős fenntartások fogadják és 
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főleg orvosi körökben akadhatnak, akik az őszinteséget, nyíltságot, leple-
zetlenséget amolyan hivatás elleni véteknek foghatják fel. Pedig a szerzőt 
semmi más nem vezette, mint az az írói elv, hogy mindent úgy adjon elő 
és írjon le, ahogyan történt. 

Felesleges és elhibázott volt viszont, hogy a szerző emlékezései végé-
re, amolyan függelékként, hozzácsapta néhány cikkét és versét. Sőt, öt 
Ady és egy Reményik vers is társul hozzájuk, feltehetően azért, mert e 
versek megnyerték Kassay tetszését. „A halál pitvarában” című Ady-
költemény egy versszaka azonban hiányzik és a szerző rögtön meg is in-
dokolja, hogy miért: „a következő versszakot kihagyom, mert nem foga-
dom el”. Szokatlan és eléggé el nem ítélhető eljárás! Kassay cikkei sem 
mentesek hibáktól. így például tévesen azt írja, hogy a pápa megfosztotta 
Mindszenty Józsefet „bíborosi tisztségétől”... A valóságban esztergomi 
érseki méltóságától. Móráiról szólva meg azt írja, hogy Naplójában Tho-
mas Mannt zsidónak tartja és „vérbeli gyűlölködő zsidó”-nak nevezi, a 
Napló (1958—1967) Olaszországban és az író kiadásában 1968-ban meg-
jelent első kötetében nincs szó a „zsidó” Thomas Mannról. Kassay nem 
az ellen emeli fel szavát, hogy valaki Thomas Mannt zsidónak véli és 
gyűlölködőnek nevezi, megjegyzése csupán annyi, hogy „Mennyi vérbeli 
gyűlölködő magyar írót és embert olvasok és ismerek!” Kár, hogy a szer-
ző nem nézett utána alaposabban ennek az ügynek. A függelék nem hasz-
nált a könyvnek, nélküle zavartalanabb lenne az emlékezések megírása 
felett érzett örömem. 
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BORBÁNDI GYULA 
Az értelem fényszórója302 

Révai András: A túlsó partról, válogatott írások, Szabó Zoltán bevezető 
tanulmányával, Szepsi Csombor Kör, London 1975,216 lap 
 
Az a nyolc tanulmány, amelyet a kötet tartalmaz és az a ragyogóan megírt 
bevezető, amellyel Szabó Zoltán a tanulmányok szerzőjét bemutatja, a 
magyar politikai irodalom történetének legszebb lapjaira tartozik. Az 
1973-ban hetvenedik életévében meghalt Révai András a politikai gon-
dolkodóknak és íróknak ahhoz a magyar tájon ritka fajtájához tartozik, 
amely a politikai esszé műfaját a magyar líra és elbeszélő próza legjobbja-
inak színvonalára emelte. Szekfűvel és Bibóval szokás összehasonlítani, 
joggal és méltán, de én ebbe a sorba még belevenném Gombos Gyulát és 
Szabó Zoltánt is, ötre szaporítván azoknak a számát, akik az elmúlt évti-
zedekben e műfajban hosszabb távon is maradandó műveket alkottak. 

„A túlsó partról” nyolc tanulmánya eligazít minket a háború utáni ma-
gyar eseményekben, világossá és érthetővé teszi, mi miért történt, mik 
voltak azok a belső és külső erők, amelyek a magyarság sorsát ebben a 
korban eldöntötték. A magyar–szlovák viszonyról, az 1947-es választá-
sokról, az állam és egyház kapcsolatának 1948-as végzetes elromlásáról, 
az 1945–48 közötti Harmadik Köztársaság mérlegéről, majd az 1956-os 
forradalom és az utána következő események jellegéről írt tanulmányok 
nélkülözhetetlenek az elmúlt több mint három évtized helyes megismeré-
séhez és értékeléséhez. A kötetet a Bibó Istvánról írt esszé zárja, ez első 
ízben – 1960-ban – az Új Látóhatárban jelent meg. A többi tanulmány 
angolul íródott, először angol és olasz folyóiratokban jelent meg és most 
kitűnő magyar fordításban látjuk viszont őket. Czigány Lóránt, aki az 
anyagot válogatta és tömörségében is rendkívül tartalmas Révai-életrajzot 
írt, remek érzékkel állította össze a kötetet. Az olvasó érzékletes és meg-
győző képet kap a kor legfontosabb magyar fejleményeiről és Révai 
szemléletéről, elemző készségéről, alkotói módszeréről. A szerző nem 
rejti véka alá, hogy gondolkodásában és törekvéseiben az 1945 és 1948 
közötti Harmadik Köztársaság híve, tehát egy olyan társadalmi és politi-
kai rendé, amelynek vezérlő eszméi a felvilágosultság, a haladás, a nép-
jogokra épülő parlamentáris demokrácia, a társadalmi igazságosság, a 
hatalom megosztásának elve, a pluralizmus, a türelem és az a liberaliz-
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mus, amely nem zárkózik el a szocializmus emberi eszméinek megértése 
és befogadása elől. Révai András ennek ellenére nem mint ez eszmék 
apostola vagy hírverője lép fel. Kutatásainak, vizsgálódásainak és elmél-
kedéseinek tényekkel alátámasztott eredménye érdekli, nem pedig ítélete-
inek és felismeréseinek hasznos vagy előnyös volta. Szabó Zoltán helye-
sen tapintott rá Révai módszerének fő jellemvonására; arra, hogy „konk-
rét politikai helyzetet vagy jelenséget akar tisztázni”, ennek érdekében 
mindenekelőtt számba veszi a tényeket és semmi másra nincs tekintettel, 
csak a tényekre. Ebben az angol hagyományokat követi, távol tartva ma-
gától mindenféle hasznossági elvet, ideológiai érdeket és érzékenységekre 
való pillantgatást. Nagy érdemük e tanulmányoknak – és ebben kiegészí-
tik azt a képet, amelyet Szekfű és Bibó rajzolt –, hogy szerzőjük külföld-
ről, Angliából szemlélte a magyarországi fejleményeket és noha voltak 
helyi tapasztalatai is, végső fokon kívülről, tehát a hazaitól eltérő perspek-
tívából látta és vázolta fel mindazt, ami Magyarországon történt. Az érte-
lem fényszóróját Londonból irányította Magyarországra, megvilágítva a 
politikai tájat és a benne élő embereket, akár cselekvő részesei, akár szen-
vedő áldozatai voltak a különféle fordulatoknak. 

A kötet lapjairól egy művelt, történelemben és politikában avatott, el-
fogulatlan és tárgyilagos, kitűnően elemző és a dolgokat helyükre tevő, 
érzékletesen és színesen író, mint ember rokonszenves és mint magyar, 
feladatát nem a hangos, patetikus melldöngetésben, hanem a csendes, 
szerény szolgálatban látó személyiség lép elénk. Könyve megérdemelné, 
hogy egy szélesebb körű – és nemcsak a nyugati magyarokra kiterjedő – 
olvasóközönség kezébe kerüljön és higgadt, józan, nyugodt hangjával 
segítsen eloszlatni a magyar politikai közgondolkodásban még mindig 
eléggé sűrű ködöt és homályt. 
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SKULTÉTY CSABA 
Párma és Magyarország303 

Carla Corradi: Parma e l'Ungheria, Artegrafica Silva, Parma 1975, 220 
lap 
 
A finom papíron, széles margójú oldalakon, illusztrációkkal megjelent 
ízléses kiállítású munka bevezetője elgondolkoztató. Valóban egyoldalú 
szerelem-e az a rokonszenv, amelyet a magyar szellemi élet, úgyszólván 
az egész történelem folyamán, Itália iránt táplált? A bevezető írója, 
Capacchi bolognai egyetemi tanár úgy érzi, hogy a magyaroknál ez fáj-
dalmasan érzett, de általánosan elterjedt vélemény. A viszonosság doku-
mentálásának a szándéka minden bizonnyal szerepet játszott, amikor a 
bolognai egyetem az olasz–magyar kiadványoknak ezt a negyedik kötetét 
kiadta. 

A szerző egy fiatal olasz történésznő, Carla Corradi. Párma szülöttje, 
aki egyetemi tanulmányait a hazájában nem nagyon elterjedt szakterület-
re: a magyar történelem és irodalom tanulmányozására összpontosította. 
Doktori értekezését Párma és Magyarország középkori kapcsolatairól írta. 
Ezt követte további munkája: „Magyar katonai alakulatok Mantua vidé-
kén a 14-ik század második felében.” Szinte kínálkozott számára, mint 
szülővárosa levéltára munkatársának, hogy egyetlen könyvben feldolgoz-
za mindazt, ami szűkebb hazáját és Magyarországot a történelem folya-
mán – pozitív és olykor negatív értelemben – összekötötte. Ez pedig jóval 
több, mint amit a be nem avatott gondolhat. 

Az eredet messzire, még a római korra nyúlik vissza: eleven az emléke 
annak a Pármából származó légionáriusnak, aki Aquincumban lelte halá-
lát és ott van eltemetve. A tulajdonképpeni pármai-magyar kapcsolatok a 
honfoglalást követő harmadik-negyedik esztendőben, a kalandozó magya-
rok első emíliai dúlásakor kezdődnek. A várost a portyázók nem tudták 
bevenni, a környéken végzett pusztításaik emléke azonban sokáig élt még. 
Sőt: az egyik közeli völgyben a városkák és a falvak népének a védő-
szentje, San Geminiano, a magyarok elleni oltalom patrónusa. Ebben – a 
megmaradt imádságok tanúsága szerint – feltehetőleg a szaracénektől 
való rettegés elemei is szerepet játszottak. 

Az Árpádok korában a Párma középkori politikai és kulturális életében 
tekintélyes szerephez jutott Obizoni család már olyan szoros összekötte-
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tésben állt Magyarországgal, hogy – a levéltári anyag tanúsága szerint – 
hamarosan Da Ungheria-nak, magyarországinak kezdik hívni. Ez a név 
aztán rajta ragadt, helyettesítve az Obizoni-t. Párma középkori története 
mozgalmas éveinek egyike az 1360-as esztendő, amikor Nagy Lajos ki-
rály, a pápa kívánságára, katonaságot küld a város akkori kényura ellen. 
Az ostrom nem járt eredménnyel, de a környéken gazdag zsákmányhoz 
jutott – részben valószínűleg zsoldos – magyar katonák egy közelebbről 
meg nem határozható hányada letelepedett a pármai hegyvidéken. Kétes 
elemek is lehettek közöttük, akik később is jobbnak látták, ha a városban 
nem mutatkoznak. 

A magyar reneszánsz idején három pármai rányomja bélyegét művelő-
déstörténetünkre. Az első Pisani, ez a korára jellegzetes vándor humanis-
ta, aki tanulási és egyben csillogási vágyában országról országra, ponto-
sabban udvarról udvarra kóborol és így hazánkba is eljut. Zsigmondot 
lenyűgözi latin nyelvű szónoklatával és a király – nem tudni, Magyaror-
szágon-e – költővé koszorúzza. Feljegyezték Pisaniról, hogy tanult ma-
gyarul és Dante után ő az első olaszok egyike, aki nyelvünkkel írásos 
munkában is foglalkozott. A következő humanista, immár Mátyás idejé-
ből, Cirico, aki nem járt ugyan nálunk, de aki a nápolyi udvarban kifejtett 
munkássága során nagy hatást gyakorolt Beatrix későbbi királynéra és 
ezzel az egész magyar udvarra. A Pármából hozzánk került leghíresebb és 
a magyar nagyközönség által legjobban ismert humanista: Ugoleto. A 
budai humanista körnek ez az egyik legfényesebb elméje és Mátyás 
könyvtárának szervezője, szülővárosában, furcsa módon, nem jutott nagy 
hírnévhez; jelentőségét, a városhoz való kapcsolata szemszögéből, szinte 
csak századunk elején fedezték fel. Jellemző, hogy az Aurea Parma nevű 
helyi folyóiratban negyed évszázaddal ezelőtt egy történész még úgy fog-
lalkozott Taddeo Ugoletóval, mint olyan nagy pármai humanistával, aki-
ről szülővárosa nem vett tudomást. 

Már az újkorba tartozik a pármai levéltár néhány érdekes magyar vo-
natkozású anyaga. így Fráter Györgynek, az önálló Erdély gondolata elin-
dítójának két levele, amelyek közül az egyiket 1547-ben intézte a pápá-
hoz, Róma-hűségét hangoztatva. Egy évtizeddel későbbi eredetű a levél-
tár egy másik okirata: tekintélyes pármai polgárok hűségnyilatkozata a 
város urához. Az aláírók között három „de Magiarijs”, azaz a Magyar 
vezetéknevet viselő személy szerepel. Majd Basta tábornok Magyaror-
szágról a pármai herceghez intézett két levele, továbbá a török elleni fel-
szabadító háborúk néhány érdekes dokumentuma és a levéltár rézkarc-
gyűjteményének magyar – és magyar vonatkozású – anyaga. Amikor a 
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17-ik század elején Párma városa Ranuccio Farnese herceg alatt európai 
hírű kulturális központtá válik, magyar diákok tűnnek fel. Hozzá kell ten-
ni: természetesen igen szerény számban a szomszédos nagy egyetemhez, 
a bolognaihoz viszonyítva. A század második felében a pármai nemesi 
kollégium listáján előbb két, majd három magyart is találunk. Erre az idő-
szakra esik az Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére emelt templom építé-
se. 

A 18-ik századra térve Carla Corradi egy színes érdekességre: az akkor 
dívó nagy karneválokon megjelenő magyar kosztümökre hívja fel a fi-
gyelmet. Ezek többnyire magyar lovagi alakítások; úgy tekintenek rájuk, 
mint a Rákóczi-korszak szabadságeszméjének a jelképére. Ezeket a ma-
gyar karneváli kosztümöket egyébként nyomtatásban kiadott versekben is 
megénekelték. 

A 19-ik század már Párma és Magyarország kapcsolataiban is új kor-
szakot tükröz. A mi reformkorunkra esik Ungher Karolina operaénekesnő 
olaszországi diadalútja. 1838-ban Pármában nemcsak lelkes közönséget, 
hanem sok barátot is szerzett, mind saját magának, mind a magyarságnak. 
1848 márciusának bonyodalmaiban a lázadó pármaiak az osztrák hadse-
reg két magyar ezredével találták magukat szembe. Noha kilenc magyar-
nak és öt pármainak életével kellett fizetnie, ellenséges érzületet nem le-
hetett tapasztalni. Hogy mennyire nem, megmutatta a következő esztendő, 
1849 ősze, amikor a magyar szabadságharc bukása a mélyen együttérző 
és a magyarok szabadságszeretetét dicsőítő cikkek sorát váltotta ki a 
pármai sajtóban. Mária Lujza, Napóleon özvegye hercegsége idején élénk 
volt a forgalom a Duna,völgyi monarchia és Párma között. A század de-
rekának kimagasló pálmai alakja, a pályáját Szepesváralján kezdő és 
Guastalla városában püspökké vált Neuschel János tragikus szereppel írta 
be nevét a történelembe. Mint Carla Corradi írja: a magyar püspök talán 
német neve miatt találkozott annyi ellenszenvvel az akkori Pármában, 
vagy talán azért, mert tiszta jelleme és mély becsületessége ellentétben 
állt a helyi papság romlottságával. A Neuschel főpásztorról készült olaj-
festmény ma is egyik dísze a guastallai püspöki palotának. Ugyanebben 
az időben élt egy színes egyéniség: Misiin apát. Misiin érdekes úti jegyze-
teket készített Duna-medencei útja során és végül Magyarországon tele-
pedett le. 

Az első világháborút megelőző évtizedekből felidézhető a pármai szel-
lemi élet egy ellentmondásos és nem éppen erős jellemű egyénisége: Ro-
berto Fava hírlapíró. Fava egy századvégi erdélyi útja nyomán a román 
követelések lelkes harcosa, majd a magyar álláspont szószólója lett, hogy 
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végül, egy újabb fordulattal, megint a román ügy mellett kardoskodjék. 
Corradi szerint e sajátos újságírói pálya mögött változó anyagi érdek és 
egy dús fantáziájú ember ingatag jelleme áll. Az első világháborúból való 
egy pármai olasz katona beszámolója komáromi hadifogságáról. A fiatal 
jogászkatona, nyomasztó élményei után, meglepve tapasztalja kiszabadu-
lásakor, hogy amerre csak fordul, igen szívélyesek hozzá és Olaszorszá-
got éltetik. 

A láncolatban az utolsó előtti szem 1956, a magyar forradalom. A 
pármai sajtó lélegzetvisszafojtva követi az eseményeket. Amikor pedig 
minden összeomlik, az együttérzés a legkülönbözőbb formában nyilvánul 
meg. Szórványosan a moszkvai lépés igazolását kereső levelet is lehet 
olvasni – akkor még sztálini arculata van az olasz kommunista pártnak. 
Ez a hang azonban elenyésző. A közhangulatot a magyarokért indított 
gyűjtőakció, az egyetemi hallgatók rokonszenv–tüntetése, Podesta pármai 
költő megrázó verse, majd 1956 magyar költőinek olasz antológiája jel-
lemzi. A verseket a pármai egyetem színházegyüttesének tagjai emlékes-
teken adják elő. 

A szálak nem szakadnak meg. 1974 novemberében az emíliai városban 
magyar művészeti hetet rendeznek. A hagyományok tudatosítását jelzi, 
hogy Pármában helyi olasz–magyar társaság létesült és ez Mátyás huma-
nista tudósának, Taddeo Ugoletónak, a város nagy fiának a nevét vette 
fel. A társaságnak máris több mint kétezer kötetes magyar nyelvű – vagy 
olasz—magyar témát tárgyaló olasz – munkákból álló könyvtára van. 
Nagyobbára a három évvel ezelőtt elhunyt Várady Imre professzornak a 
hagyatékából, aki ennek a csodálatosan szép városnak, az itáliai és az 
európai múlt ma is pezsgő életű műemlékének a szerelmese volt. 

Parma e l'Ungheria – Párma és Magyarország. Ez az olasz könyv ör-
vendetes visszhangja annak a kapcsolatnak, amely a magyar szellemi éle-
tet – Párma szemüvegén át – a századok folyamán a közép–itáliai város-
okhoz és városállamokhoz kötötte. Carla Corradi, alapos kutatásával, 
olyan munkát végzett, amely a legnagyobb elismerési érdemli. 
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ALBERT PÁL 
A várostervező304 

Granasztói Pál: Városaink sorsa, Magvető, Budapest 1976,211 lap  
Városok, képek, zene, Szépirodalmi, Budapest 1976,168 lap 
 
Szakíró vagy szépíró az idestova a nyolcadik évtized küszöbére érkezett 
Granasztói Pál? Formális a kérdés, mert hogy hiánytalanul a másik is, 
úgy avagy még inkább, mint a tollat ragadó Borsos Miklós, Bernáth Au-
rél, több mint évtizede döntött róla az olvasói és irodalmi közvélemény, 
mely az újabbkori magyar memoár–irodalom jeles művét látta a Vallomás 
és búcsú vaskos emlékezés–kötetében, s egy érzékeny, fölvilágosult pol-
gár és értelmiségi vallomásait a később keletkezett írásokban, a Múló vi-
lágomban, az Itthon éltemben, az Alakok, álmokban. Világos, szemléletes, 
választékos stílus jellemzi (s jellemezte mindig is) Granasztói szakmaibb 
jellegű műveit is; s ezért most némiképpen csak kibúvó, hogy egy szí-
vünknek kedvesebb másik könyvecske érdekében, nem óhajtunk mások 
tudományába belekontárkodni: a Magvetőnél zsebkönyv–alakban megje-
lent tanulmányáról, a Városaink sorsáról említést téve. Hagyjuk meg hát 
a témát a rá hivatottabb szakmai bírálónak; noha gyanítjuk, hogy ebben a 
nagyközönséghez is szóló s az ismeretterjesztés feladatat vállaló esszében 
lényegi kérdéseket tesz föl s helytálló, józan válaszokat ad rájuk 
Granasztói. Mi az urbanisztika? a tájrendezés? a település–tervezés? Mi 
ennek az új diszciplínának tudományos státusa, s az építészeten kívül mi 
köze van a szociológiához, a pszichológiához, távolabbi összefüggésben a 
közgazdaságtudományhoz, társadalmi tervezéshez, történelmi, netán vi-
lágnézeti választáshoz? Történelmi folytonosság tükre-é a város avagy 
merész, nemegyszer voluntarista utópia szüleménye? Köveiben, rétegei-
ben a múltat hivatott-e őrizni; a jelen igényeit, elképzeléseit kell-é szol-
gálnia; avagy tervezőinek célszerű gondolniok a fejleszthetőségre, a jövő-
re is? Művészi forradalmár, látnok, esetleg zsarnok-e a várostervező (kon-
rádi címmel: a városalapító) vagy afféle humánus orvos, kinek fő gondja, 
hogy az építészet ép is legyen s egy közösségi test épségét is óvja, az „élet 
minőségét” is javítsa: környezetvédelemmel, az emberi arányok megóvá-
sával, a közszolgáltatások biztosításával stb? A kérdésekre megtalálhatja 
a választ az olvasó a Városaink sorsa lapjain; csak azért nem szedjük 
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most őket pontokba, mert szerzőnk útmutatásával többségünk hasonló 
következtetésekre jutna. Szívesebben időznénk el annak találgatásánál, 
hiszen a helyenként erősen lírai hangvétel buzdít rá, hogy a tudós, az épí-
tészből lett „várostervező” tudományos vélekedéseit hogyan motiválják 
az ember vonzásai és választásai: hogy mit jelent néki, érzékeny, békére, 
meghittségre, urbánus társas életre vágyó embernek a város; a térnek, 
térképezésnek, az „architektúrának problémáit hogyan s miért helyezi 
egyre inkább az idő távlatába; hogy milyen nemesen érzelmes patriotiz-
mus, röghöz kötött humanizmus a terméke (nagylelkűbben: kiváltója) a 
fordulatnak, mely az ifjú korában „modernista”, a Bauhaus és Le Corbu-
sier példájára esküdő építész figyelmét, rokonszenvét egyre inkább a ha-
zai környezet, múlt, a patinás hangulatok felé irányította, olyannyira, 
hogy manapság legkedvesebb értékeit a magyar biedermeierben, krúdys 
városnegyedekben, eklektikus utcákon, alföldi településekben találja meg: 
olyan építészeti környezetben, mely provinciálisán is többet mond a stílu-
sok rangjánál: szokást, emberséges életformát, józan bölcseletet; s talán 
még az esszét záró futam váratlan vallomásán is joggal tűnődhetnénk el: 

„Hadd idézzem Theodor Fontane szép és igaz mondását Effie Briest 
című regényéből: „Higgye el, egyáltalában nem lehet boldogulni támasz-
tószerkezetek nélkül. Aki ezt mondta, építész volt, neki tudnia kell.” Az 
urbanisztikát a széteséstől féltettem mindig, és féltem ma is, holott talán 
hozzájárultam ehhez. Vele együtt pedig magamat is a széteséstől, ami 
senkinek életcélja nem lehet. A városokkal, sorsukkal mélyen azonosul-
tam, s mi más viheti előbbre az embert, mintha azonosul valamivel, ami 
kívül van rajta, ami megóvja a befelé fordulástól. . .” 

A sorok között olvasva, lélekbúvárként boncolgatva a tudóst nyilván 
földeríthetnénk egyet s mást az emberről – úgy értve ezt persze, hogy 
Granasztói Pálról, a példásnak és jellegzetesnek tudott emberről, még 
pontosabban: az íróról, szépíróról meg legfőbb hőséről, szépirodalomba 
emelt ennenmagáról. Ám minek az erőszakoskodó nyomozás, ha előttünk 
Granasztóinak másik új könyve, a Szépirodalmi Könyvkiadónál megje-
lent, kecses alakú és hangulatos című Városok, képek, zene, mely néhány 
műről műre visszatérő témájáról oly lírai őszinteséggel szól, mint talán 
még sohasem. Mellőzzük is talán most a témák részletesebb ismertetését: 
Granasztói olvasótábora (mert nyilván van néki!) jól ismeri őket. A Vá-
rosok, képek, zene lapjain újra megjelennek a szülők, a belvárosi otthon, a 
derék szolgálólányok; újból szó esik az ifjúkori lázadásról, építész–
tanulmányokról, zsúrfiús udvarlásokról és értelmiségivé vedlésről; majd a 
férfikor szellemi hőseiről, Kerényi Károlyról, Fülep Lajosról, Genthon 
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Istvánról, s egy–két utalásban az építész és a városrendező tevékenységé-
ről; s olvashatunk itt is leírásokat városokról és műemlékekről: Vácról és 
Avignonról, Párizsról és Barcelonáról, a Fórum Romanum romjairól és a 
zsámbéki románkori templom romjairól, Mies van der Rohe brnói villájá-
ról és a római Palazzo Farneséről, a Vízivárosról, a Krisztináról vagy az 
ócsai, szintén románkori templomról. De ha csak ennyi volna a Városok, 
képek, zene, akkor egy önismétlő, talán kényszerképzetes szerző sokad-
szori nekifutásának tekinthetnők; szebben mondva: zenei hasonlattal: 
adott téma kidolgozásának és variációinak; képzőművészeti hasonlattal: a 
motívum makacs, megszállott újrafestésének, esetleg más megvilágítás-
ban, a tárgyak némileg más elrendezésében. Nem bántó persze egyik ha-
sonlat sem, ha bensőséges kamarazenének nevezzük a Városok, képek, 
zene hangulatos kompozícióját; avagy könnyebb, líraibb vázlatnak a ki-
dolgozottabb, keretezett képek vagy a Vallomás és búcsú freskója mellett, 
után .. - 

Granasztói új kötetének azonban van valami újdonsága is: az, ahogyan 
érzékenységének szondáját különböző rétegekbe, témakörökbe leereszti, s 
emígy nemcsak rejtett, eddig inkább sejtett megfeleléseket, baudelaire-i 
szóval: „korrespondenciákat” érzékeltet köztük (a városok, az utazások, a 
hangulatok, a zene és a női, anyai gyengédség „korrespondenciáit”), de 
saját lelkének, életérzésének, képzeletének és írói szenzibilitásának olyan 
kulcsát, hagyományos vagy modernebb tipológiába illő típus–jellemzését 
nyújtja, szemérmesen vagy az olvasóval is cinkos és a kimondással már–
már semlegesíteni is akaró tárulkozással, mint ahogy ezt talán még egyet-
len írásban sem tette. Mert vegyünk elő egy álmoskönyvet, nyilván 
obskurantista, ám taxinómiai megfigyelésekben évezredes tapasztalatokat 
hasznosító asztrológiai kézikönyvet avagy a tipológiát illetően amazoktól 
alig különböző újkeletűbb, vérmérsékleti, alkati osztályozású pszicholó-
giai kézikönyvet: Granasztói Pál most, közvetve és közvetlenül úgy jel-
lemzi önmagát, mint akire egy eléggé tiszta típus hagyományos vonásai 
maradéktalanul illenek: „földközelinek”, „másodlagosnak”, „szemlélődé-
nek” inkább, mint impulzívan „tevékenynek”, „nosztalgikusnak”, kétke-
dőnek, bizonytalannak, ki az ingatagságban tartós, tartósnak vélt értékek-
be igyekszik kapaszkodni, kit kísért olykor a jövő, igazi támasza mégis a 
múlt; kinek létezése ritmusa az elszakadás és a visszatérés szüntelen, 
majd egyre inkább az utóbbi pont fele kilengő játéka ... A földön élő, föl-
dön lábát megvető típusról beszéltünk? Túlzás, ha a könyv első mondata 
emígy hangzik: „Sohasem szerettem repülőgépen utazni”? Ha inkább 
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vasúton, s az álmodozásban, a megmegálló, a táj látványától soha el nem 
szakadó postakocsin; s ha a futam végén így összegezi tapasztalatait: 

„A felhők fölött repülni más élmény, már csaknem túlvilági, s könnyen 
lehet, hogy ezért sem szerettem soha igazán a légi utakat. Valahogy in-
kább a föld közelében kívántam maradni talán.” 

A távozás, a szakítás, a lázadás meg a „tékozló fiús” visszatérés, haza-
találás dialektikáját emlegettük? De a nyitány után rögvest maga tér rá a 
szakítás, megtagadás annyiszor, részletesebben is megírt témájára: 

„Mi mindentől távolodtam el sok évtized során! Ez a távolodás több-
nyire lassan, a mélyben készült, sőt olykor csak jóval később eszméltem 
rá. De nem egyszer járt már akkor tudott ellenérzésekkel, nézetkülönbsé-
gekkel, sőt viaskodásokkal is. Mindenekelőtt apámmal, akit kezdettől, 
környezetem hatására, de vele szembekerülve is, tiszteltem. Értékmérőt 
éreztem benne, akinek elismerésére szükségem lett volna. Ő pedig, úgy 
éreztem, velem szemben nemcsak fölényes, magabiztos, mint mindenki-
vel, hanem kevéssé ismer, kevéssé ért, sőt – több–kevesebb joggal akkori, 
ifjúkori értetlenségeim miatt – lebecsül. Nem voltam abban az életkorban 
és helyzetben, hogy elutazzam, még abban sem, hogy máshová költöz-
zem; távolodásom, sőt menekvésem módja az lett, hogy olyan barátom 
akadt, aki elismert, akinek világa közelebbinek tűnt, családja engem meg-
értőbbnek, sőt befogadóbbnak. S e lipótvárosi család, a náluk tapasztalt 
intellektuális, sőt radikális légkör eltávolított lassan az egész otthontól, a 
tágabb családtól, az unokatestvérektől, konzervatív társaságomtól is. 
Csaknem minden este ott vacsoráztam, haza csak később mentem, ami-
korra szüleim már lefeküdtek. Volt úgy, hogy ott aludtam. Nézeteiket 
elfogadtam, s ezek tükrében mindaz, amit otthon hallottam, tapasztaltam, 
maradinak tűnt. Nem olyan-e ez, mint egy elutazás, kiszakadás messzi-
re?” 

Az ifjú így szakított a konzervatív családdal, de megtérvén később lett 
maga is polgár, nemesen, tartásosan, majdnem úgy, ahogy boldogult 
úrfikorunkban, olvasmányélmények alapján képzeltük a Thomas Mann-i 
(gyarlóbban: márais) polgárok tartását, fegyelmezett humanizmusát; így 
szakított nőkkel, kikben ez-az, olykor csak egy hangvétel, mozdulat bán-
totta őt, s tért meg nőkhöz, a hétköznapiakban is fölfedezve az embersé-
get; menekült el, csömörösen városokból, Firenzéből, Nápolyból, Prágá-
ból, Stockholmból, s fedezte föl későn, a megtérés szelíd békéjében, sze-
gényes szépségét a pesti külvárosoknak, Angyalföldnek vagy Józsefvá-
rosnak. . . A két elszakadás persze nem azonos: a jövő kíváncsisága, új 
értékek keresése fűtötte az elsőt, a megszokotthoz való ragaszkodás, a 
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„belakott”, birtokba vett múlt hűsége váltotta ki az újabbat. Mert ez az 
ingajárat Granasztói esetében nemcsak az el és a vissza impulzusát ismeri, 
de a jövő és a múlt pólusát is. Az utazót, az útra kelőt a jelen kíváncsisága 
fűti, s nincs olyan építész, ki ne tervezne a jövőnek is. Granasztói leg-
szebb úti emlékei, egy velencei kocsma, egy avignoni vendéglő vagy akár 
még az egyidőben hivatalból is sűrűn látogatott copfos–biedermeier Vác 
élménye, mégis emlékként igazi keserédes, sajgón örömmel eltöltő nosz-
talgikus élmény; okos gonddal óvja is magát a csalódástól, a visszatérés-
től; s ezért szereti nyilván a romokat is, hiszen látványuk egyszerre ser-
kenti a nosztalgiát, meg a jövő helyett a múltba forduló képzeletet; s ezért 
elemzi annyit, önéletrajzi vonatkozásban is, hol magafeledten, hol enyhe 
bűntudattal a múlt és a jövő távlatát. Emígy egyhelyütt, boldogabban: 

„Nem annyira a térben feloldani az énünket, a létünket, annak nyo-
masztó súlyát és jelenvalóságát, hanem az időben – mindabban, amit átél-
tünk, s aminek átélésére még képesek vagyunk. Csodálatos adomány az 
emlékezet, s még csodálatosabb a jövő érzete, megsejtése, erre csak az 
ember képes. Ezek ragadhatnak ki leginkább a mából, a jelen pillanatból, 
s nem a térben való kalandozások. Lifteket hordunk magunkban, amikkel 
a mélybe, önmagunk mélyébe szállhatunk, s helikoptereket, amikkel 
helyben maradva felemelkedhetünk, körös–körül a távlatokba is tekinthe-
tünk.” 

Másutt, zaklatottabban, némi bűntudattal: 
„A múltba vonzódás nemegyszer bűntudatot kelt, és óvatosságra int. 

Arra vágyom, hogy a múltban valóságot lássak, de ezt nem lehet. S hogy 
a jövőben is a valóságra, a valószerűre figyeljek, ami talán még nehezebb. 
A múlt így vagy úgy inkább bizonyosság, a jövő legtöbbször találgatás. 
Kit érezzék ebben magam mellett? A történészeket nem érezhetem, még-
oly sokra becsülöm is őket. A jövőt spekulációkkal firtatókat ennél is ke-
vésbé. Az utazások sem sokat segítenek, még ha gazdagítanak is. Itt és 
most magamban kell mindezt megoldanom.” Valóságot a múltban, avagy 
másutt? Granasztói gyötrő fogalmát mondja ki ezzel, mint ahogy még 
egyértelműbben egyik fejezete élén: 

„A valóság, a valóság! Tulajdonképpen mindig vágytam rá, mindig ke-
restem, s nehezen találtam. Ha véltem megtalálni, hamar elillant, majd 
megjelent másban, máshol, amikor nem vártam. Talán még inkább vágy-
tam rá, mint az igazságra, holott igen régóta tudom, hogy a kettő nem 
egy.” 

Mi a valóság, mi volt a valóság, kik voltak valósak, kik jutottak közel a 
valósághoz? – valójában nincs oly epizód a könyvben, mely nem erre 



 

1242 

keresné a választ. Valóságosak voltak a polgári család szolgálólányai? 
Pista bácsi, a különc nagybácsi? a vendéglők? az épületek és a városok? 
Vagy csak illúzió volt annak megtalálására a turista–út is, épp úgy, mint a 
tudós Genthon Istváné, ki borospohár előtt, terített asztal mellett hitte, 
hogy a képek világa után kirándulhat a valóság világába? S mély rokon-
szenvünkről biztosítani, nem elmarasztalni akarnók Granasztóit, ha azon 
töprengünk, nem kettős szinonima, behelyettesítés-e az ő valóság–
fogalma. Mert valójában, mikor a valóságot keresi, nem mást keres-é: 
biedermeier idillt, meghittséget, intim helyek védettségét, „művészet, 
város, kert, napfény, étel, ital” együtt kínálkozó bukolikáját, „kiegyensú-
lyozott állapotot, nyugalmat, jól ellátottságot”, a Belváros, a budai oldal, 
Pécs vagy Vác megszokott panorámáját, óvó karéját, a zene közegét, mi-
ben „otthon van”, s mitől „megválni nehezen tud”, a vendéglői asztalt a 
sarokban, hol a népek nyüzsgését figyelve egyedül lehet üldögélni, néze-
lődve meglesni az „életet”. Avagy valóság nincs, ritka epifániája is illú-
zió: valóság csak volt, az „eltűnt időben”: akkor is egyetlen: a tökéletes 
védettséget kínáló s az incesztus–paranccsal azóta megtiltott anyaöl: 

„Rómára gondolok, aminél valóságosabb város nincs, és az anyámra, 
akit ugyancsak álmomban láttam mezítelenül, de a valóságos voltát min-
denkinél inkább és a legrégebben ismertem, éreztem.” 

Jó száz lappal odébb az álomban meztelenül látott anya motívuma má-
sodszor is fölbukkan a Városok, képek, zené ben; nem mi vagyunk tehát 
botcsinálta freudisták, hinnők, hogy mélyen őszintén (bár Freudról és 
Proustról nem kevesebbet tudva) a szerző kínálja föl nékünk a csalétket. S 
végül is miért ne, hasonszőrű embertársunk az élményben, a vágy illuzó-
rikus játékában, ő is csak az ősi vágy metaforáinak és metonimiáinak rab-
ja; többlete, ha kegyes pietással, írói érzékenységgel többet csihol ki belő-
le, mint szóra, szófűzésre restebb–képtelenebb felebarátja. Sóhajunk, ol-
vasói, irodalom–számadói sóhajunk csak annyi: talán kissé kései ez a föl-
ismerés, kimondás, tudatosítás; hogy Granasztóinak, az írónak és irodalmi 
hősnek perspektivikus távlata ez az anyaélmény, lágy, befogadó, óvó, 
jósággal serkentő női princípium; hogy az építészi és zenei ösztönzést az 
anyától kapta; hogy nyilván miatta, mint megannyi indogermán nyelvben, 
néki is „nőnemű” a város, álmaiban a nők és a városok együtt jelennek 
meg. Képzeljük el hát azt a – kimondva már várható jelzővel: „prousti”–
regényt, melynek egyik távlata ez a paradicsomi őskép, a másik pedig a 
megnemesített libidó pietista képe volna, Granasztói hivatkozását követ-
ve: Rembrandtnak édesanyjáról festett portréja: 
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„Romok és nők – hogyan férhet ez össze? Nem erőltetés-e hát mindaz, 
amit erről gondoltam? S akkor eszembe jutott egy kép, a legszebbek 
egyike, amit valaha láttam: Rembrandt képe, úgy tudom, édesanyjáról, az 
Ermitázsban. Egy aszott, de élő, fekete ruhás öregasszonyé. Arcán redői-
vel, egy élet emlékeivel, szenvedéseivel. Olyasvalakiéval, aki szép és 
fiatal is volt, lehetett. S akit fia, egyben festője e múltat is felidézve, de 
jelen valóságában megörökített. Talán mégis van összefüggés építészet és 
asszonyok, városok és anyák, képzelgések és valóságok között.” 

Kései a távlat fölismerése, ér-e még valamit a ripentimento? 
Granasztói Pál szépírói életművét ismerjük, becsüljük – s személyes val-
lomás – szívből szeretjük. Becsülnénk még jobban, a magyar irodalom 
klasszikus teljesítményeként, a humanista polgári számadás nagy remek-
léseként, ha egyetlen, nagyívű summa, igazi regény–katedrális volna, nem 
pedig töredékek laza egysége. A körülmények, szerénysége, az óvatosság 
vezették a szétdaraboláshoz a szerzőt? Talán annak az egységesítő távlat-
nak hiánya is, melyet a kései fölismerés már csak borongósan pótolhat: 
lírai tételben, kissé függelékként. Kitűnő író így is, kedvencünk; mi is 
borongósan mondjuk, még több lehetett volna … 
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VÁRDY BÉLA 
Kelet-Közép-Európa egysége305 

Quest for New Central Europe, Edited by Julius Varsányi, assisted by 
Stephen Krassay, Published by the Australian Carpathian Federation Inc., 
Adelaide–Sydney, Australia 1976, 295 lap 
 
Kelet–Közép–Európa egységének gondolata nem új. E gondolat gyökerei 
legalább a tizennegyedik és tizenötödik századba nyúlnak vissza, mikoris 
egyes korabeli magyar, cseh és lengyel uralkodók már foglalkoztak a tér-
ség egyesítésének gondolatával. A magyar Nagy Lajos és Mátyás király, a 
lengyel Jagelló és I. Zsigmond, a cseh Podjebrádi György, valamint 
Zsigmond király és császár, és mások igyekezetei, tervei és eredményei 
eléggé közismertek, éppen úgy, mint a Luxemburg, Habsburg és Jagelló 
családok egymás közötti családi paktumai, illetve az azokban foglalt di-
nasztikus egyesülési kísérletek. 

A fenti elképzelések és tervek azonban többnyire azok is maradtak, s 
egy–egy rövid ideig tartó, és dinasztikus kapcsolatokra épült részleges 
egyesülésen kívül alig beszélhetünk valódi eredményről. A fentiek közül 
a legátfogóbb, s a terület szempontjából legérdemlegesebb kísérlet talán 
az Oskar Halecki által „Jagelló Rendszerinek nevezett próbálkozás volt, 
mely 1490 és 1526 között lazán összefogta a kelet–közép–európai térség 
jelentős részét, beleértve a lengyel-litván uniót, a cseh és magyar király-
ságot, valamint a lengyel és magyar felségjogok alá tartozó egyes balkáni 
területeket. Ez a Kelet-Közép-Európa nagyrészét magában foglaló, di-
nasztikus összefogásra alapozott laza konglomerátum azonban már a fej-
lődése korai stádiumában megakadt. Megakasztotta az ozmán török hódí-
tás (Mohács), melynek következtében a különben sem rátermett Jagellók 
elvesztették cseh és magyar királyságukat, s csupán a lengyel–litván unió 
feletti hatalmukat voltak képesek megtartani. Igaz, hogy helyüket lassan 
és részben a Habsburgok dinasztikus állama vette át. A Habsburg Biroda-
lom azonban mindvégig (de legalábbis 1867-ig) csupán egy rendszertele-
nül összetett dinasztikus tákolmány maradt, mely ezen felül – még hatal-
ma fénykorában is – csak a kelet–közép–európai térség középső részét 
fogta egységbe. Ennek ellenére azonban, míg létezett, a Habsburg Monar-
chia mégis egy bizonyos fokú egységet és stabilitást képviselt. Felbomlá-

                                                           
305 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 3. számában. 
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sával, sajnos, a Duna–medence térségének egysége, stabilitása és békéje 
is eltűnt. 

Varsányi Gyula szerkesztésében megjelent Quest for a New Central 
Europe (Egy új Közép–Európa nyomában) című munka szerzői látszólag 
az ún. közép–európai gondolat harcosai; a valóságban azonban – leg-
alábbis az angolszász világ jelenlegi szóhasználata szerint – inkább egy 
kelet–közép–európai gondolat hívei. Vagyis másszóval egy olyan tervbe 
vett federáció szószólói, mely a régi értelemben vett Közép–Európának 
(Mitteleuropa) csupán a keleti, a németek által olykor Zwischeneurópának 
nevezett, nem németlakta területeit egyesítené egy laza politikai és gazda-
sági egységbe. S e térség népeinek szempontjából a nagy német tömbnek 
a tervezett federációból történő kizárása reális is. A nagy súlyú németség 
ugyanis, a Duna–medence múltjával és kultúrájával egybefont osztráko-
kon kívül, sehogy sem illenék bele egy jövendő „Kelet–Közép–Európai 
Konfederáció” társadalmi, gazdasági és politikai kereteibe. 

Az ausztráliai Adelaide Egyetemen működő Varsányi Gyula által szer-
kesztett mű, a benne képviselt gondolatokhoz hasonlóan a nemzetek kö-
zötti kooperáció képét mutatja. A kötetben szereplő tizenhárom szakem-
ber ugyanis három kontinenst és hat nemzetiséget képvisel. 

Tartalmilag a szerkesztő bevezető tanulmányán kívül a munka tizenhá-
rom különböző méretű és minőségű, sok szakterületet magában foglaló 
tanulmányból áll. A „Substratumnak” nevezett első rész öt fejezete példá-
ul Kelet–Közép–Európa földtani és földrajzi viszonyait (Földváry Z. Gá-
bor), történelmét (Joseph A. Mikus), nemzetiségi problémáit (Wagner S. 
Ferenc), gazdasági statisztikáját (Krassay István), és integratív lehetősé-
geit (Földváry A. László) tárgyalja. A S„uperstructure”-nek (felépítmény-
nek) nevezett második rész nyolc fejezete viszont különböző speciális 
kérdésekre koncentrál. Így például részletesen vizsgálja a tervezett Kelet–
Közép–Európai Federáció társadalmi (Gallus Sándor), politikai (Félix 
Ermacora), gazdasági (Julius Simon), kisebbségi (Zathureczky Gyula és 
Povl Skadegard), valamint különböző jogi problémáit és lehetőségeit 
(Tóth János, Dávid St. L. Kelly és Varsányi Gyula). Ezek a fejezetek, már 
témájuknál fogva is több teoretikus és futurisztikus problémát vetnek fel 
és tárgyalnak meg, mint az egész kérdésnek alapjául szolgáló első öt feje-
zet. A szerzők azonban még a lehetőségek tárgyalásánál is mindenütt a 
tények és realitások talaján mozognak. 

Mint a kollektív munkák esetében általában, a Quest-ben található ta-
nulmányok is különböző részletességről és tudományos színvonalról tesz-
nek tanúságot. Egyes fejezetek sok új gondolatot, adatot és értékelést tar-
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talmaznak; más fejezetek viszont csupán régi adatok új csoportosítását és 
összegezését adják. 

Kétségtelen, hogy a kötet elsődleges célja a Kelet–Közép–Európai Fe-
deráció gondolatának a népszerűsítése, illetve elősegítése. Azonban, mint 
a szerkesztő maga is elismeri, még a kötet szerzői sem mind feltétlenül az 
integráció hívei (4.1.). Sok egyéb mellett, ez a beismerés az ilyen integrá-
ciós célok nehézségeire is rámutat. S ezek a nehézségek kimutathatók a 
jelen kötet egyes fejezeteiből is, beleértve Földváry Lászlónak Kelet–
Közép–Európa „integrative lehetőségeit” tárgyaló tanulmányát. Ugyanis, 
függetlenül Földvárynak e kérdéssel kapcsolatos egyéni véleményétől, s 
attól, hogy a szerző sok „összetartozást és hasonlóságot” (coherence and 
similarity) talált a térség népei és államai között, Kelet–Közép–Európa 
integratív lehetőségeit ő sem találta egyszerűnek (126.1.). 

Habár e kötetben közölt tanulmányok mindenike tudományos felké-
szültségről tesz tanúságot, egyes fejezeteit – így például a térség földraj-
zával, nemzetiségi kérdésével, gazdasági statisztikájával, társadalmi 
struktúrájával, gazdasági integrációjával, lépcsőzetes federalizációjával és 
párhuzamos nemzetközi jogrendjével foglalkozó tanulmányokat – külö-
nösen érdekesnek és érdemesnek találtam. Azonban történész lévén, ér-
deklődésemet természetesen elsősorban a közép–kelet–európai térség 
történetét feldolgozó fejezet keltette fel. Itt azonban sajnos több kifogá-
solni valót leltem. Nem beszélve arról, hogy a szerző látszólag nincs tisz-
tában a modern történetírás metodikájával, s hogy sok esetben régen ide-
jétmúlt adatokat idézget, a térség történetét egybefoglaló rendszere is tel-
jesen tarthatatlan. Joseph A. Mikus szerint ugyanis Kelet–Közép–Európa 
állítólag két részből áll: az általa Közép–Európának nevezett Kárpát–
medencéből, valamint Kelet–Európának nevezett lengyel, balti és balkáni 
térségből. (Ha a fent megnevezett két al–térség „Kelet–Európa”, akkor a 
szerzőnk minek nevezné európai Oroszországot?) De továbbmenve, Mi-
kus a megtárgyalandó területet egyszer Haleckinek Borderlands of Wes-
tern Civilization (Nyugati civilizáció határvidékei) című művében meg-
tárgyalt térséggel azonosítja (mely lényegében tényleg megfelel Kelet–
Közép–Európa fogalmának), máskor viszont inkább a volt Habsburg Bi-
rodalom területeivel. Az utóbbi természetesen nem foglalta magában 
egész Kelet–Közép–Európát, viszont kinyúlt olyan nyugati területekre is, 
melyek nem tartoznak szorosan a fenti térséghez. Mindkét meghatározás 
azonban magában foglalja Csehországot és Ausztriát, melyeknek történe-
téről azonban az illusztris szerző teljesen megfeledkezett. Tanulmányának 
nagy része inkább csak a Kárpát–medence múltjával foglalkozik, s még a 
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lengyel-balti és balkáni térségek történetét is csak hevenyében és felülete-
sen tárgyalja. 

A fenti hibák nem sokat vonnak le ennek a különben érdemes könyv-
nek az értékéből, azonban mégis rámutatnak a kötet némely gyengéire is. 
Ezek között pedig a legjelentősebb az a tény, hogy a szerzők legtöbbje 
előtt nem volt világos, hogy tanulmányuk tárgyának, Kelet–Közép–
Európának, tulajdonképpen hol is vannak a határai. Igaz, hogy legtöbbjük 
általában a jelenlegi Lengyelországot, Csehszlovákiát, Ausztriát, Magyar-
országot, Jugoszláviát, Romániát és Bulgáriát magában foglaló térségről 
beszélt, azonban az egyes tanulmányokban megtárgyalt terület határa 
mégis eszik változik; s ami annál is furcsább, különböző név alatt szere-
pel. így például a kötet címében, valamint Padányi Gulyás Jenő előszavá-
ban Közép–Európáról hallunk, a kötetet szerkesztő Varsányi Gyula beve-
zető tanulmányában – szerintem helyesen – Kelet–Közép–Európáról, s 
más tanulmányokban itt–ott Kelet–Európáról. S a térség nevével és hatá-
raival kapcsolatos bizonytalanság a tanulmányokban használt helynevekre 
is vonatkozik. Úgy látszik, hogy a helynévhasználattal kapcsolatban a 
szerkesztő és a szerzők semmiféle egységes rendszert nem dolgoztak ki. 
Ez szerintem kár, mivel ilyen típusú munkában egységes rendszerre ala-
pozott helynévhasználat elengedhetetlen, s azt még a kötethez csatolt jó 
helynévszótár sem pótolhatja. 

A Quest for a New Central Europe című munka célja a kelet–közép–
európai térség integrációja. Integráció azonban – legyen az politika vagy 
tudományos integráció – sohasem könnyű feladat. S erre a kötetet szer-
kesztő Varsányi Gyulának is rá kellett jönnie, mikor három kontinens, hat 
nemzetiségű, s legalább ugyanannyi szaktudományt képviselő tizenhárom 
szerzőnek tizennégy tanulmánya integrálásával találta szemben magát. S 
éppen ezért minden problémát nem is küszöbölhetett ki. Azonban ez a 
Varsányi szerkesztésében megjelent mű, még így a megoldatlan problé-
mákkal együtt is egy igen érdemes és dicsérendő tudományos munka, s 
egyben helyes politikai irányba történő tapogatódzás is. Mint a mai világ 
számtalan nemzeti és nemzetiségi forrongása és növekvő anlagenizmusa 
is bizonyítja, korunk egyik legnagyobb problémája az emberi civilizáció 
„vissza–törzsösítése” (re–tribalization), balkanizálása. Ez a balkanizációs 
folyamat azonban – mely szinte hetente új és új „nemzetet” dob fel a vi-
lágpolitika porondjára, s mely ezáltal a népek és nemzetek közötti konf-
liktus lehetőségét is megsokszorozza – nem lehet az emberiség jövőjének 
az útja. A sokak által már csak „űrhajónak” nevezett földünk túl kicsi, és 
természeti kincseiben túl szegény ahhoz, hogy ezzel a balkanizációval, 
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illetve e folyamattal járó konfliktusok destruktív erejével megbirkózzék. 
Az emberi civilizáció megmentésének egyetlen járható útja tehát a koope-
ráció és az integráció. Éppen ezért minden olyan tudományos munka, 
mely ezt a folyamatot elősegíti, megérdemli minden racionálisan gondol-
kodó ember támogatását. S mivel mi a jelen munkát egy ilyen racionális 
és tudományos alapokra felépített műnek tartjuk, tudományos jelentőségét 
is akként értékeljük. A szerkesztő és a szerzők legtöbbje minden dicsére-
tet megérdemel. Ugyanakkor azonban azt sem hagyhatjuk megjegyzés 
nélkül, hogy – legalábbis Észak–Amerikában – a kötetnek lényegesen 
nagyobb súlya és hatása lenne, ha egy elismert kiadó gondozásában jelent 
volna meg. A kötet külseje viszont tetszetős, s a tanulmányokat követő 
többnyelvű helynévszótár, valamint név- és tárgymutató a munka hasz-
nálhatóságát nagyban elősegíti. 
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SZENTE IMRE 
Az őshaza nyomában306 

László Gyula: Régészeti tanulmányok 1., Magvető, Budapest 1977, 486 
lap 
 
Van-e valami, ami a közelmúlt és a jelen politikai kérdéseinél is mele-
gebb egyetértést hozhat létre, vagy másrészt szenvedélyesebb viszályt 
fakaszthat magyar és magyar között? Furcsa, hogy van, de így igaz: a 
magyarság eredetének kérdése ez. Hogy összehajol-e az a bizonyos négy–
öt magyar vagy fintorogva hátat fordít egymásnak, az jórészt attól függ, 
milyen válaszok érkeztek az első találkozás óvatos puhatolózásaira: te 
miféle vagy? Sumér vagy finnugor? Mert igaz vallás csak egy van ezen a 
téren is, minden más vélemény sajnálatos tévelygés. 

A kérdésnek vannak más változatai is; a „sumér vagy finnugor” a leg-
szélsőségesebb s legkibékíthetetlenebb változat. Gyakoribb s hagyomá-
nyosabb, mert idestova ezeréves vita áll mögötte, az a kérdés, ami a szim-
bólumok ékes nyelvén így fogalmazható meg: „turáni lovas vagy halzsí-
ros halász”? A fogalmazás nem az enyém. László Gyula írta föl könyvé-
nek egy fejezete fölé. 

Régészprofesszor, széles látókörű tudós, népünk eredetének szenvedé-
lyes kutatója. Főműve „A honfoglaló magyar nép élete” 1944-ben jelent 
meg. Ez a mostani, harminchárom év múlva kiadott gyűjtemény, negyven 
év munkásságából tallóz, lazán összefüggő tanulmányok, vázlatok kereté-
ben ad ízelítőt az olvasónak a régész munkájából, e munka elméletéről és 
gyakorlatáról, eredményeiről és korlátairól. Az a régi vágású, humanista 
tudós típus ő, aki közvetlen emberi kapcsolatot tud teremteni hallgatóival, 
de még olvasóival is, programja is a közérthetőség: „Én mindig úgy írok, 
hogy szavam járását azzal mérem: megértené-e László Gyula, az unoka-
öcsém, aki otthon Erdélyben a földnél maradt?” – vagy egy másik idézet 
az előszóból: „Az, hogy az ember közérthetően mond el valamit, nem-
hogy nem jelenti a színvonalból való engedést, hanem éppen a gondolat, a 
bizonyítás csiszolását teszi szükségessé.” „Hiszen ezek a dolgozatok vol-
taképpen mai magyaroknak beszélnek a régiekről és hát nem kötelessé-
günk-e úgy írni, hogy meg is értsék őket a kései utódok?” 

Magatartása nemcsak olvasói, hanem pályatársai iránt is rokonszenves: 
„Szívemre tett kézzel mondhatom: mindig igaz örömmel töltött el, ha 

                                                           
306 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 4-5. számában. 
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valaki jobbat, igazabbat tudott írni, mint én a magam munkájában, hiszen 
nem a magunk nagyratartása a cél, hanem a valóság megismerése.” 

Megértő emberség, békülékenység helyénvaló akkor is, ha ilyen sokat 
vitatott s érzelmektől túlfűtött kérdéshez nyúlunk. S mindenek fölött he-
lyénvaló a tudósi alázat, annak belátása, hogy messze vagyunk még a 
bizonyosságtól, hogy nincsenek végleges, megdönthetetlen igazságaink, 
csupán többé vagy kevésbé valószínű elméleteink. „Nemcsak azt írtam 
meg, ami bizonyos (azaz csak húsz–harminc év múlva derül ki róla, hogy 
már idejét múlta), hanem bemutattam a műhelyt, a termékeny bizonyta-
lanságot, a gondolatok erjedését, meg a zsákutcákat, ahonnan bizony 
vissza kell fordulni.” – olvassuk az előszóban. 

„Termékeny bizonytalanság” – ez lehetne László Gyula könyvének jel-
igéje – „termékeny”, azaz több eredménnyel biztató, mint a makacs ra-
gaszkodás valamely elmélethez, a sok „bizonytalansághoz” és a „szilárd 
tudáshoz”. 

„Akár elismerjük, akár nem, két magyar őstörténet van” – vallja a 
szerző. Az egyiket a tudósok, a finnugoristák formálták ki immár közel 
két évszázados munkával, Sajnovics óta, ezt képviseli a hazai nyelvtudo-
mány, ezt tanítják a magyarországi egyetemeken. A másik őstörténet mű-
velője pedig „egy ellentétes utakon járó, sok jó szándékkal, rajongással, 
de néha gyatra felkészültséggel dolgozó gárda, s ez főképp az emigráció 
tagjai közül kerül ki.” – állítja kissé félreérthető sarkítással a szerző, mert 
külföldön is számos magyar nyelvész és tanár képviseli az őstörténet 
finnugor változatát, s az „ellentétes utakon járó” irányzat sem maradt meg 
az emigrációban. Maga a szerző írja, hogy a kinti kiadványokat buzgón 
olvassák az otthoniak is, sőt állást is foglalnak, méghozzá szenvedélyes 
rajongással „dicső őstörténetünk” mellett. Szerzőnk bölcs embersége 
nyilvánul meg a következő sorokban: „Látva ezt a viharos érdeklődést, 
hazai tudományunkat el kell marasztalnunk, mert csak kézlegyintéssel 
intézi el a szóhasonlításokat és a belőlük kinövő őstörténeti elméleteket. 
Pedig tudomásul kell vennünk, hogy közönségünkbe tudatformáló erő-
ként hatolt be az emigráció őstörténelem–szemlélete. Még ha kutatóink 
úgy is éreznék, hogy ezek nem érdemesek a velük való foglalkozásra, 
becsülniük kellene közvéleményünket annyira, hogy tisztánlátáshoz segít-
sék.” 

Bírálja az ifj. Kodolányi János szerkesztésében 1973-ban kiadott szép 
tanulmánygyűjtemény címét, ill. a benne megnyilvánuló egyoldalúságot: 
„A finnugor őshaza nyomában”. „Miért kellett kiírni, hogy finnugor? – 
kérdezi. – „Nem lett volna elég az őshaza?” Nem mintha kétségbe vonná 
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nyelvünk finnugor eredetét, de ő mélyebbre akar hatolni: „népünk több 
ágból való ötvöződésének kérdését veti fel”. Továbbá nem helyesli a ta-
nulmánygyűjtemény merev elzárkózását sem a közvéleményt izgalomban 
tartó őstörténeti vitától. Igaz, hogy ez a vita sokszor tudománytalan és túl 
merész elméletekkel szemben folyna. Említi Baráth Tibor: A magyar né-
pek őstörténete (Montreal 1968) c. könyvét, mely az egyiptomiakban ke-
resi az ősmagyar népet. Botránkozik Padányi Viktor: Dentumagyaria 
(Buenos Aires, 1963) c. – egyébként sok értékes gondolatot fölvető – 
könyvének durva támadásán Reguly Antal becsülete ellen, hogy ez a ki-
váló s önfeláldozó kutató osztrák pénzen utazgatott volna Oroszországban 
1851-ben, közvetlenül a szabadságharc leverése után. Valójában 1842–46 
között járta Ural–Szibériát s gyűjtötte temérdek csuvas és finnugor anya-
gát. Dicsérettel emlékezik meg a fiatalon elhunyt Nagy Sándor könyvéről: 
A magyar nép kialakulásának története, Buenos Aires 1968, egyetért vele 
abban, hogy „szolganeveink magyarsága az itt talált és legyőzött nép ma-
gyarságát mutatja”, abban azonban nem, hogy „a Kárpát–medencét az 
őskortól kezdve magyar nép lakta volna”. „Nyilvánvaló és sajnálni való – 
teszi hozzá – ,hogy az emigrációban élők nem jutnak hozzá a legszüksé-
gesebb kézikönyvekhez sem, s e hiányt emlékezetükkel pótolják.” 

A közvélemény magára hagyásának, a hazai tudósvilág elzárkózásának 
az a következménye is fenyeget, hogy a magyar őstörténet kérdésébe egy-
re inkább behatol a közelmúlt és a jelen politikája. Az a vád már a múlt 
században felmerült, hogy a „halzsíros rokonság” tanát a Habsburgok 
terjesztették a büszke magyarok letörésére (maga László Gyula is elisme-
ri, hogy „jól jött” a Habsburgoknak). A külső és a belső emigráns közvé-
lemény a népi demokráciát vádolja e „Habsburg–örökség” átvételével s 
ápolásával – hasonló célzattal. Tegyük hozzá némi rosszmájúsággal, hogy 
ebben is lehet valami; a hazai nyelvészvilág túlzott „gutgesinnt”-sége 
legalábbis alapot ad a közvélemény keserű vádjainak. Ha a „rendszer” 
támogat és szorgalmaz valamit, az mindjárt gyanús, még ha jó is önmagá-
ban. Még az ötfokú népdal és a Kodály–módszer is megsínylette, hogy a 
Rákosi–korszakban vezették be az iskolai oktatásban. 

De lássuk ezek után, mit tud hozzáadni a régészet a magyar őstörténet-
hez. Mert most már ez a tudományág sem elégszik meg a részletekkel, a 
kiásott csontok, edények, szerszámok és ékszerek leírásával, osztályozá-
sával, nem: összképre törekszik, együttműködést keres más tudományok-
kal, elsősorban a nyelvtudománnyal. A nyelvtudománynak – olvassuk a 
„Nyelvtudományunk és a régészet” c. fejezetben – „régebben egymagá-
ban kellett vállalnia az őstörténet kutatásában olyan feladatokat is, me-
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lyekről később kiderült, hogy megoldásukra a nyelv alkalmatlan”. A 
nyelvkutatóknak, de a régészeknek is fel kell pillantaniuk a részletek 
vizsgálatából, s általánosabb nézőpontra helyezkedniük, bármily veszé-
lyesnek látszik is ez. „Eurázsiái szemléletre” szólít fel a szerző, amelyben 
„eltűnik majd az az ellentét, ami történelemtudományunk és krónikáink 
közt a múlt század óta szinte szakadatlanul élesedik. Egész tudásvilágunk 
a krónikás őstörténeti hagyomány ellen szólt, mesének minősítette ez írá-
sokat, mert nem a finnugor őstörténet felé vezettek. Abban a szemlélet-
ben, amelyet embertanunk, régészetünk, néphitünk és népzenénk hív élet-
re, az ilyen egyoldalúság szinte önmagától kiküszöbölődik”. 

Az az „egyoldalúság”, amelyről itt szerzőnk szól, népünk finnugor 
eredeztetése. Nem nyelvünké, mert annak finnugor eredetét – mint fön-
tebb láttuk – ő sem vonja kétségbe. Csakhogy nyelv és nép két különböző 
fogalom, a nyelv későbbi szerzemény is lehet. Embertani vizsgálatok 
alapján – írja a szerző – „kénytelenek vagyunk feltenni, hogy az obi–
ugorok nyelvcserével jutottak mai nyelvükhöz, és a nyelvet átadó nép 
feltehetően éppen a magyar volt. … Ha e feltevés helyes, akkor az obi–
ugorok a magyar nyelv fejlődésének igen korai szakaszát őriznék nyel-
vükben, s ebből adódnék a 'rokonság'. Mindez százszorosan óvatossá kell 
hogy tegyen, amikor például az obi–ugorok néprajzát úgy tekintjük, mint-
ha az az ősi magyar életformát őrizte volna meg napjainkig.” 

Ebből persze csak az következik, hogy a vogulok és az osztjákok nem 
finnugorok, mi viszont azok vagyunk, ha egyszer tőlünk kapták finnugor 
nyelvüket. Bámulhatjuk a finnugor nyelv expanzív erejét, hogyan hódít 
meg egymás után idegen népeket. Számomra a legnagyobb rejtély, ho-
gyan maradt fönn a magyarság finnugor nyelve, míg legalább fél évezre-
den át török népekkel élt törzsközösségben, s hogyan tanultak meg még a 
népünkbe beolvadt török törzsek is magyarul, azaz vették föl a megyeri 
törzs nyelvét. 

Ezekről a vándorlás kori eseményekről persze a régész is csak speku-
lálhat, valójában nem ez az ő területe. Legföljebb szovjet kollégái segíthe-
tik a saját földjükön végzett ásatások tanulságaival. A magyar régész a 
maga kis országában ásogat a gyérecskén csurranó állami támogatásból. 
Könyve írásának idején (1975-ben) egy honfoglalás kori magyar falu föl-
tárásán fáradozott a Csongrád megyei Felgyő községben. A földbe vájt 
putrik mellett már felszínre épített jurtákat, boronaházakat, vert falú, sőt 
téglaházakat is talált, szóval nem kellett mindent a „művelt nyugattól” 
tanulnunk. 
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Annál többet tanultak a honfoglalók az avaroktól, legalábbis erre kö-
vetkeztethetünk az avar temetők leletei alapján. „A két és fél évszázados 
avar uralom emlékeiből több ezer hitelesen kiásott sírt, legalább ugyan-
annyi nem ellenőrzött sírleletet és szórványosan előkerült leletet őriznek 
közgyűjteményeink.” 

Az avarok Kr. u. 568-ban foglalták el a Duna–medencét, hódították el 
a germánoktól (a gepidáktól és longobárdoktól), akik Attila birodalmának 
megdőlése után (453 után) laktak ott mintegy száz évig. Az avarokat 
Nagy Károly győzte le 800-ban, ekkor a Dunántúl a frankoké, az ország 
keleti fele pedig a bolgároké lett. Ekkor kezdenek a szlávok is betelepedni 
a Balaton vidékére. Ebben az állapotban találták az országot Árpád hon-
foglalói 896-ban. Az avarok (az orosz őskrónika szerint) teljesen kipusz-
tultak, maradékaik pedig elszlávosodtak a honfoglalásig. – így tudja ezt a 
történelem, így tanultuk mi is az iskolában. 

Ezt a „szilárd tudást” vonja kétségbe László Gyula a régészeti leletek 
vallomása alapján, ezt akarja kicserélni bennünk „termékeny bizonytalan-
ságra”. Mert mit állapíthatunk meg az avar leletekből? Azt, hogy az avar 
korántsem olyan egységes nép, mint eddig hitték. Fel kell tételeznünk, 
hogy két honfoglalásuk volt: az első a históriából ismert 568-as, a máso-
dik, amiről nem tud a történelem, de amiről a temetők világosan tanús-
kodnak, 670 körül volt. Ez az új avarság másképp temetkezik, fegyverein, 
használati tárgyain más díszítőelemekkel él, mint a korai avarság. László 
Gyula így vázolja fel az egymást követő régészeti kultúrákat: 

Növényi jelképek kora (akantuszos stílus, bizánci elemekkel) – avar 
kor 568-tól. 

Állati jelképek kora (griffes–indás veretek, az altáji ábrázolásokra em-
lékeztető állatmotívumok) – avar kor 670-től. 

Ismét növényi jelképek kora (palmetták, az állatmotívumok teljes hiá-
nya) – Árpád magyarjai. 

4 Újra állati jelképek kora (a nemesi címerek állatmotívumai) – az Ár-
pád–házi királyok kora. 

Ebben az áttekintésben az a legfeltűnőbb, hogy Árpád honfoglalói – a 
sírok leleteiből ítélve – semmit sem tudtak a csodaszarvasról, a turul 
mondáról és egyéb totem–állatszimbólumokról, de még a népmese ázsiai 
motívumairól (életfa, sámáni varázslatok stb.) sem – viszont mindezek az 
Árpád–ház korában általánosan ismertek voltak, erről a krónikák bősége-
sen tanúskodnak. Idegenektől nem tanulhattuk ezeket, ősi örökségnek érzi 
őket népünk emlékezete. Ha pedig ősi örökség, de nem a honfoglalókkal 
jött a Duna–medencébe, akkor már ott volt régebben, a honfoglalás előtt 
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is! S ott volt a nép is, mely hordozója, birtokosa volt ennek az örökség-
nek. A Kárpát–medencében magyarok várták a honfoglaló magyarokat, 
már letelepült magyar törzsek a bevándorló hét törzset! Mikor jöttek be 
ezek a korai magyarok? László Gyula válasza: 670-ben, az avarok máso-
dik honfoglalásakor. Ezekkel a „késői avarokkal” magyar törzsek is ér-
keztek, köztük például a Várkony és a Tárkány törzs, melyekről ugyan 
nem tud Konstantin bizánci császár, de annál inkább a máig fönnmaradt 
helynevek. így hát nemcsak két avar, de két magyar honfoglalás is volt. 
Támogatja ezt a feltevést az a tény is, amire László Gyula már 1944-ben 
rámutatott, hogy Árpád honfoglalói megszállták ugyan a szlávok lakta 
területeket, de nem szállták meg azokat, amelyeken nagyobb lélekszámú 
„késői avar” népesség élt, tehát „a késői avarok és a honfoglalók települé-
seinek nagyobb tömbjei kiegészítik egymást”. Ezeknek az ún. „késői ava-
roknak” a vallása feltűnő egyezéseket mutat a pogány magyar ősvallással, 
ahogy azt a néphagyomány, a máig élő babonák s népi hiedelmek világa 
megőrizte. Ugyancsak az avar mitológia tud a szarvasünőről, mint ős-
anya–totemállatról, az égig érő világfáról, a jó és a gonosz harcának olyan 
ábrázolásáról, mely Szent László és a kun vitéz harcában leli kései, ke-
resztény tükörképét. 

Arra is tud magyarázatot László Gyula, miért nem tudnak a történeti 
források arról a 670-ben érkezett avar–magyar népről. Kifejezetten való-
ban nem szólnak róla, de burkolt utalásokkal találkozunk – mondja. A 
krónikák például egyrészt korábbra, a 7–8. századra teszik a honfoglalást, 
másrészt néha hunoknak, néha avaroknak nevezik a magyarokat. Az avar 
vezetőréteg ugyanis éppúgy Attilától származtatta magát, mint az Árpá-
dok. 

Alighanem revideálnunk kell tehát eddigi „biztos tudásunkat” az ava-
rokról és a magyar honfoglalásról – véli László Gyula, így foglalva össze 
a tanulságot: 

A késői avar népesség nem pusztult el, nagy tömegei megérték Árpád 
honfoglalását és Árpád magyarjai nem is telepedtek meg az ő földjeiken. 

Ez a késői avarság nem szlávosodott el. 
Mivel a „griffes–indás” temetők általában a magyar nyelvhatárt töltik 

ki, fel kell tennünk, hogy e „kései avarok”, akik 670 táján a Volga vidéké-
ről és részben a Kaukázusból jöttek a Kárpátok medencéjébe, zömükben 
magyarok voltak. 

Ezt a „griffes–indás” népet is két nép összeolvadásából származtatja a 
szerző. ” ... az egyik a növényvilág küldötte, a másik az állatos címerű 
népek közül való, s talán a griffek ókori hazájából, az Altaj–vidékről jött. 
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A másik nép, az indások törzse a Volga jobb partján élhetett egészen a 7. 
századig, ezután ott nem tudjuk kimutatni őket (annál inkább nálunk, ahol 
éppen ez idő tájt jelennek meg). Hozzánk a griffes–indások már kevere-
detten jöttek.” 

Mint látjuk, sok itt még a feltevés, a hiányzó láncszem, a termékeny 
bizonytalanság – de nem is lehet másképp. Mindenesetre számolnunk kell 
azzal a ténnyel, hogy „a régészeti leletek vizsgálata jó néhány területen 
ellentmondásba került a történelemtudomány eddigi megállapításaival. 
Mivel mindkét forráscsoport vallomását igaznak kell tartanunk, olyan 
megoldást kell keresnünk, amelyben az ellentétesnek látszó tények szépen 
megférnek egymással.” 
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VÁRDY BÉLA 
Magyar zsidó vagy zsidó magyar307 

Száraz György: Egy előítélet nyomában, Gyorsuló idő sorozat, Magvető 
Kiadó, Budapest 1976,158 lap 
 
„Magyar zsidó” vagy zsidó magyar”? „Magyar keresztény” vagy „keresz-
tény magyar”? Első hallásra ez a két kérdés nagyon hasonló, s nyelvtani-
lag mindkettő helyes. És mégis mily nagy űr tátong közöttük! A magyar-
ság és a kereszténység ugyanis legtöbbek szemében egymást kiegészítő, 
vagy legalábbis két összeilleszthető, egymást megtűrő fogalom. A ma-
gyarság és a zsidóság (judaizmus) azonban sokak szemében két exkluzív, 
egymást meg nem tűrő, sőt egymást kizáró koncepció. Hogy miért? Erre a 
kérdésre racionális, logikus feleletet talán senki sem képes adni. Néme-
lyek ezt a „kölcsönös exkluzivitást” a magyar és a zsidó „fajiság” állítóla-
gos össze nem egyeztethetőségéhez, mások a Jézust keresztrefeszítők 
bűnéből fakadó zsidó–keresztény ellentéthez, s ismét mások a zsidóság 
ószövetségi kiválasztottságából eredő ún. „világuralmi törekvéseihez” 
vezetik vissza. Ezek a feltételezések és érvek azonban csak a mar amúgy 
is elkötelezettek táborát képesek meggyőzni. Észokokon nyugvó, higgadt 
ellenzés ugyanis a fenti érveket lényegében mind üresnek, megalapozat-
lannak találja. 

Az ún. „zsidókérdésnek” nagy irodalma van már a korai középkortól 
kezdődően. Sajnos azonban, ennek az irodalomnak a legnagyobb része 
annyira elfogult, annyira érzelmi alapokra épült, hogy inkább a betegség 
kórleleteit, mint a kérdés tudományos taglalását gazdagítja. És ez a meg-
állapítás vonatkozik mind az általános európai, mind a magyar kiadvány-
ok nagy részére – függetlenül attól, hogy azok antiszemita vagy filosze-
mita szempontokat tükröznek. Az előbbiek a zsidóság állítólagos „bűnei-
nek” és „világuralmi törekvéseinek”, az utóbbiak pedig az üldözött ki-
sebbség „erényeinek” és az egész emberi társadalmat érintő „eredményei-
nek” katalógusai. 

Magyarországon az ún. „zsidó irodalomnak” – s azon belül az anti-
szemita irodalomnak – főleg a két világháború közti korban, illetve a má-
sodik világháború alatt volt nagy divatja. A háború utáni években, 1945-
től 1948-ig, ezt a politikailag motivált antiszemita irodalmat felváltotta „a 
poklokat megjárt magyar zsidóság” memoárirodalma, mely az átéli szen-

                                                           
307 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 4-5. számában. 
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vedések leírásán kívül – sajnos – tartalmazta a magyar nemzet kollektív 
bűnösségének vádját is, s éppen ezért kollektív bűntudatot és kollektív 
bűnbánatot követelt. A kollektív bűnösség hangoztatása természetesen 
nem járt, és nem is járhatott sikerrel; nemcsak azért, mert egy nemzet kol-
lektív bűnösségének hangoztatása teljesen értelmetlen, irracionális, ha-
nem ezért is, mert a pillanatnyi lelki hangulat hatása alatt ez a memoár-
irodalom éppoly túlzásokba csapott át, mint a korábbi antiszemita iroda-
lom. 

Ebben az általános támadó, illetve a támadást mindinkább ingerülten 
visszautasító, dialógus nélküli helyzetben az első higgadt hangot Bibó 
Istvánnak a Válasz 1948. október–novemberi számában megjelent tanul-
mánya képviselte. Bibónak ez az őszinte megbékélést és kiegyezést kere-
ső írása valódi párbeszéd nyitánya lehetett volna. De, mint tudjuk, a kora-
beli nagypolitika, az akkor meginduló „személyi kultusz” ezt a nyitányt 
időszerűtlennek ítélte meg, s egyben le is állította. Ezzel persze a lényeg 
nem változott. A Rákosi–féle ukáz ugyanis a „zsidókérdést” nem oldotta 
meg; csupán a kérdés taglalásának lehetőségét állította le. Mindenki tudta, 
hogy van, de senki sem beszélhetett, senki sem írhatott róla. 

Ezt az általános csendet, illetve a felületi csend alatti pusmogást, 1975. 
augusztusáig nem törte meg semmi. Akkor azonban a budapesti Valóság 
hasábjain megjelent Száraz György érdekfeszítő, érzéseket felkavaró, és 
mindenkit meggondolkoztató tanulmánya, mely 1976 folyamán, bővített 
formában, könyv alakban is napvilágot látott. 

Száraz György munkája tulajdonképpen a magyar zsidóság ezeregy-
száz éves történetének, a történetét végigkísérő antiszemitizmusnak, illet-
ve az antiszemitizmust ellensúlyozni hivatott zsidó törekvések leírása, 
elemzése és értékelése. Történelmi mű, és mégsem az. Száraz György 
ugyanis nem hivatásos történész, nem történelmi módszertannal dolgozik. 
De ami még ennél is lényegesebb, munkájában tudatosan keveri az objek-
tív és a szubjektív, az értelmi és az érzelmi tényezőket és jelenségeket. 
Éppen ezért műve – legalábbis részeiben – nem annyira történelmi, mint 
inkább szociológiai és társadalomlélektani munka, melybe beépíti egyéni 
élményeit, érzelmeit, s mely ennek következtében saját lelkiismeretének, 
önvizsgálásának tükörképe. 

Munkájában a szerző végigvisz minket a magyar zsidóság egész törté-
nelmén, kezdve a honfoglaló magyarsággal bejött zsidó hitű kazárokkal 
(kabarokkal). Műve legértékesebb része azonban mégis csak a nagyrészt 
szubjektív elemekkel telített közelmúlt leírása. A múlt századokkal kap-
csolatban ugyanis – habár állandóan keresve a zsidó–nemzsidó ellentétek 
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rugóját – Száraz csupán a már előtte többször elmondottakat rendszerezi 
és összegezi. Ez a megállapítás azonban nem áll századunk fejleményei-
nek leírására, hol a századforduló „kedélyes” antiszemitizmusától az „öt-
százezer magyar zsidót elpusztító lobogás”-ig vezető folyamatot összege-
zi egészen egyéni meglátással, megrázóan, és mindkét fél – zsidó és 
nemzsidó – igazságát keresve. 

Művéből ítélve, a nemzsidó Száraz György elsősorban nemzete és ön-
maga tisztességének mibenlétét keresi. Tanulmánya első formában történt 
megjelenése után sokan felkeresték levéllel. Ezek közül némelyek időben 
elvétettnek, mások feleslegesnek, s ismét mások ide vagy oda kissé elfo-
gultnak ítélték meg a szerző kezdeményezését. Legtöbben azonban mögé-
je álltak. Miért? Mert a szerzővel együtt úgy éreztek, hogy „az elhallgatá-
sok, a ki nem mondott gondolatok, a rosszul értelmezett tapintat árnyéká-
ban előítéletek tenyésznek, be nem gyógyult sebek gennyednek.” (265. 1.) 
Ugyanis legtöbben rájöttek arra az igazságra, hogy „ha úgy teszünk, 
mintha minden rendben volna”, az még nem azt jelenti, hogy valóban 
minden rendben is van. Sőt, az elhallgatás, a vélt és valódi sérelmek ki 
nem beszélése, feledés és megbocsátás helyett csak tovább mélyíti a köl-
csönös megbántódottság érzését. 

A szerző nem mondja ki, de írásából érezni lehet, hogy az egész ma-
gyar társadalomra ránehezedő „zsidókérdés” azért elsősorban mégiscsak a 
kisebbségben levő zsidóság kérdése. A keresztény magyar ugyanis mégis 
csak távolról kívülről szemléli az egész problémát. Az ő alternatívái 
ugyanis lényegében abból állnak, hogy mi legyen e kérdéssel kapcsolatos 
állásfoglalása: rokonszenvező, közömbös, vagy ellenséges. A zsidónak, a 
zsidó magyarnak azonban nem ilyen egyszerű a helyzete. Miért? Mert 
míg a keresztény minden esetben csupán „katolikus magyar”, „reformá-
tus magyar”, „evangélikus magyar”, vagy esetleg „ateista magyar”, a 
zsidó nem lehet csupán „zsidó magyar” vagy „ateista magyar”. Legtöbbek 
szemében ő ugyanis mindig csak zsidó, vagy legfeljebb „magyar zsidó” 
marad. Tehát míg egy keresztény esetében a magyarságán van a hang-
súly, egy zsidó eredetű vagy vallású magyar esetében a zsidóságán. S ami 
a legrosszabb, az utóbbi esetében ez a hangsúly nem saját szabad dönté-
sének, választásának, hanem egy általa befolyásolhatatlan külső tényező-
nek az eredménye. Van, aki úgy fejezné ki egy zsidó származású magyar-
ságának kérdését, hogy „magyar, de mégsem magyar, mert nem engedik, 
hogy magyar legyen”. A „magyar zsidóságnak” vagy „zsidó magyarság-
nak” ezt a fonák helyzetét, melyből – sokszor úgy látszik – szinte nincs 
kiút, nincs szabadulás, talán Száraz György egyik levelezője fogalmazta 
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meg legszabatosabban, legtalálóbban, s egyben legszomorúbban: „Min-
den zsidókérdés ... punctum saliense (lényege): mi a zsidóság, kik a zsi-
dók? Családom öt nemzedék óta lakik Magyarországon, Anyanyelvűnk, 
műveltségünk, érzelmi és értelmi kötődésünk magyarrá tett bennünket. 
Számunkra nem volt kétség, hogy a zsidóság: vallás. Csakhogy: míg a 
fajelmélet legkülönbözőbb hirdetői szerint a zsidó akkor is zsidó marad, 
ha vallását elhagyja, ugyanakkor a 'fajilag' legmesszebbmenően 'árják' is 
azonnal zsidók lettek, amint fevették a zsidó vallást. Hogy mit akarok 
mindebből kihozni? Megvallom: semmit. Mert nem tudok semmit sem 
kihozni. Évtizedek óta vívódom a problémával. Magyar vagyok, vallási-
lag ateista. És mégis: zsidónak tartanak. Hogy én magam minek tartom 
magam? Amíg a zsidóság fogalmát – túl valláson és 'fajon' – nem tudom 
definiálni, addig nem tudok végleges választ adni. Az már megint más 
kérdés, hogy sok százezer sír – a 'füstbe mentek'-ről ne is szóljak – erős 
kötelék egy még oly sokszor elhagyott közösséghez is.” (284–5.1.) 

És ezzel tulajdonképpen visszakanyarodtunk recenziónk legelején fel-
tett s – úgy tetszik – szinte megoldhatatlan kérdésünkhöz: „magyar zsidó” 
vagy „zsidó magyar”! Az ideális felelet a „keresztény magyar” analógiá-
jára formált „zsidó magyar” lenne. S úgy vélem, hogy talán Száraz 
György is erre a megoldásra célzott, mikor így vélekedett: „Miért ne tar-
taná meg, vallhatná valaki magáénak egy több ezer éves kultúra mindéi 
kincsét, miközben anyanyelve, műveltsége, érzelmi és értelmi kötődései 
magyarrá teszik? ... Miért kellene az ilyen embernek tudathasadásos álla-
potban élni, vagy éppen öncsonkítóvá lenni? Miért kellene elfordulni az 
Európában végighajszolt ősök sírjaitól, s miért kellene elfelejteni az 1944-
ben meggyilkoltak emlékét?” (285. 1.) A baj forrása ott van, hogy ezt a 
megoldást a keresztény társadalom eddig nem volt képes elfogadni. Az 
átlag magyar – mint az átlag orosz is (lásd: Hedrick Smith: The Russians, 
New York 1976) – még mindig a „mi” és „ők” stádiumában van, még 
mindig „magyar–zsidó” ellenpólusokban gondolkodik, s még mindig 
„magyar zsidók”-ról, és nem „zsidó magyarok”-ról beszél. S ebben a 
helyzetben gyakran még az őszintén magyarrá lett, magyarul érző és ma-
gyarul gondolkozó zsidó származású magyartól is el akarják venni azt a 
jogot, amit egyetlen más származású egyéntől sem tagadnak meg: hogy 
magyar legyen. 

Hogy mit hoz a jövő? Nem tudhatjuk. Száraz Györgyöt mindenképpen 
elismerés illeti azért az emberségért és tisztességért, amellyel e kényesnek 
ítélt kérdést kezelte, és azért a bátorságért, hogy egyáltalán meg merte 
törni a majd három évtizedes csendet. A továbbiakban pedig csupán re-
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ménykedhetünk, hogy ez a merész lépés valóban megindítja azt a szüksé-
ges önvizsgálatot és párbeszédet, mely ezt a kérdést az „emberibb ma-
gyar” színvonalon és légkörben igyekszik majd megoldani. 

 
 
 



 

1261 

HATÁR GYŐZŐ 
Vízió a magyar költészetről308 

Három veréb hat szemmel, Versantológia, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest 1977,640 lap 
 
Nemrég a gyomai Kner–nyomdából, bibliapapíron, ízléses, káprázatosan 
kiállított, 640 oldalas versantológia került ki. Hogy hány példányban, azt 
nem tüntetik fel, de ha kétszer annyi lenne a példányszám, az antológiát 
akkor is elkapkodnák és nagy a valószínűsége, hogy rövid hónapok alatt 
könyvritkaság lesz belőle. A magyar költészet évszázadain különös szere-
tettel, sajátos meglátással végigtallózó nagy antológia szerkesztője Weö-
res Sándor, két főmunkatársa Kovács Sándor és Bata Imre, címe: Három 
veréb hat szemmel. Az avatatlan mindjárt arra gondolna, Weöres Sándor 
szerénysége sugallta a címet – ő nevezi hármójukat három verébnek, akik 
hat szemmel szemelgetnek a magyar költészet kánaáni földjén; de nem – 
másról van itt szó. Nyomban kiderült a kötet 47-ik oldalán, ahol Weöres 
Sándor magyarázza a pogány kori töredéket: 

 
Árva borjú anyátlan, 
Puszta pajta fedetlen, 
Három verébnek hat szeme, 
Szenes csutak fekete. 

 
„Eredetileg talán: a halott anya temetése. Esetleg a mitikus, tavasszal 

újraszülető tehén–istenasszonyé (azért marad utána 'árva borjú')... 'Három 
veréb hat szemmel': a jó szellemek segítségül hívása, akik hárman hatfele 
tekintve vigyázzanak a megboldogultra a másvilágon” – írja W. S. 
Ugyanennek a töredéknek – amelyet már Kriza János is közreadott népi 
beugrató tréfaként – terjedelmesebb csángó változatát olvashatjuk Kovács 
Sándor Iván bevezető tanulmányában, hol is e „hejgető”, mint „dunántúli 
regős emlék” és mint „a pogány magyar sirbatétel szertartása” fordul elő: 

 
Keljetek fel bojérek, 
Gyújtsátok meg a gyortyákat, 
Nyissátok ki ez ejtókat, 
Vessétek meg e padakat, 

                                                           
308 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 4-5. számában. 
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Adj istennek szent angyala! 
Membül jöttünk, membe menünk,  
Lelketeket membe visszük, 
Testjeteket földbe tesszük; 
Diófából koporsó, 
Leveliből borító, 
Z' ágaiból legyező, 
Gyükeriből hangyázó. 
Puszta pajta fedetlen, 
Három beriéb hat szemvel. 
Aho – – –! 

 
Az antológia felosztása: Kezdettől a mohácsi vészig, majd a 16., 17., 

18., 19. század feltárása és itt az anyag, a 19. század végén megáll. Hogy 
miért, azt így indokolja Bata Imre, Költészetünk Vonulata c. záró tanul-
mányában: „ha továbbszerkesztenénk az antológiát, az utolsó hetven esz-
tendő anyagának szerkezete nem hasonlítana egyik előzőhöz sem. Mert 
rejtett értéket nem igen találnánk, hiszen – s ez jellemző! – az értékek 
tudatosulnak ... Hanem a furcsaságok gyűjteményét gyarapítanánk. S még 
arra is rámutathatnánk, hogy mennyire jellemzője tud lenni a kor szelle-
mének épp a furcsasága. Sajátos vonása ez is az utóbbi évtizedeknek, 
hogy költészetünk határai nem esnek egybe hazánk földrajzi határaival. S 
az már kérdés, hogy mennyire ismerjük a földrajzi határokon kívüli ma-
gyar lírát ” – írja Bata Imre; így hát az Antológia, szerkesztői közmeg-
egyezéssel nem lépi át a 20. század küszöbét és nem hagyja el a történel-
mi Magyarország határait. A könyv alaptervéről, keletkezéséről, érlelésé-
ről széles freskót fest Kovács Sándor Iván Egy elképzelt irodalomtörténet-
től a valóságos rendszerig c. tanulmányában, hogy elöljáróban ezzel is 
előkészítse az olvasót, ami rá vár; bár maga W. S. mini–tanulmányok, 
jegyzetek százain keresztül mindvégig fogja az olvasó kezét és a kötetet is 
ő maga rekeszti be. A szerkesztői Utószóban áttekinti a versformák fejlő-
dését és kimenetelre köszönetét mond a sok–sok bábának, tanáccsal szol-
gáló jóbarátnak, türelmes könyvtárszolgálatosnak és önkéntes bedolgozó-
nak, aki hármójuk kezére járt. 

Ami első rápillantásra kiderül, azt a kötet gondos tanulmányozása csak 
megerősíti. A Három veréb hat szemmel W. S. antologikus életrajza, az ő 
ízlésének epitómája, az ő versviláglátásának kivetítése. Először van a lá-
tomás és csak azután következik annak kitöltése szakszerűséggel, adatok-
kal, példatárral, eligazító magyarázatokkal. A vízió – a vonalas vázlat; a 
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benépesítés térképszerű részletekkel, tárgyi zsúfoltsággal a vízió vázlatát 
annyiban igazolja, hogy minden beleillik oda, ahová való, a fogazatok 
kapcsolódnak, a formák egybevágnak. A kötet W. S. 30–40 éve hordozott 
víziója a magyar költészet századairól, amelynek visszatekintő távlatát a 
19. század értékrendje megzavarta; így hát csak természetes, hogy nem 
csupán a köteten végesteien végig, de a főmunkatársak irodalmi tudatában 
is: W. S. szelleme lebeg a magyar költészet tengerző vizei fölött. S jól van 
ez így. Mert jóllehet váltig iparkodik megmaradni a primus inter pares 
szerepében, ha megfeszül – ha pojácás kedvében gugolülve törpét komé-
diázik –, akkor sem sikerül neki. Lehet, hogy a versoldalak századok 
szerzőit sorjázzák, de a mű – eredeti. 

Hogy ez mennyire így van, azt világosan elénk tárja Kovács Sándor 
Iván, neki hódoló bevezető tanulmányában. Lényegében egy igen szeren-
csés kézzel elrendezett, újszerű W. S.–életrajz e tanulmány. Olyan adatok 
birtokába jutunk általa, amelyeket a szokványéletrajzban hiába keresnénk 
s ami eddig csupán a barátok, a közvetlen környezet, a melléverődöttek 
avagy a hű kísérők kincses csecsebecséje, bennfentes pikantériája, csillá-
mos titka volt, az most közkinccsé vált. Szertelen jókedvében hogyan 
fogant meg benne (W. S.-ban) egy „elképzelt irodalomtörténet” gondola-
ta; hogyan dolgozta ki „korszakait”, vázolta fel figuráit, jellemezte műve-
it. Hogyan fogadta ezt a mulatságos fantáziairodalom-történetet Várkonyi 
Nándor, a Szíriát oszlopai illusztris szerzője, aki rokonságot vélt felfedez-
ni e pompás, síri komoly, weöressándori misztifikáció és a maga, „a ben-
ső végtelenbe” transzponált mítosz–mitológiája közt. Hogyan állt nemes 
bosszút W. S. a hivatalos irodalom– történeten, amiért olyan kurtán–
furcsán bánt el régmúlt idők „poetriáival” (költőnőivel) – azzal, hogy 
megalkotta Psychéjét; azt a sohasem élt „Lónyay Erzsébet”-et, aki hogy, 
hogy nem, ki másba lesz szerelmes, kinek az élettörténetét szottyan kedve 
megírni? W. S. másik alátemetett, elfelejtett kedvencébe, Ungvárnémeti 
Tóth Lászlóba – az ő „Laczkó– Ficzkója”, az ő „gyermek kori legrégibb 
szerelmes Barátja” élettörténetét írja meg. Hogyan tisztázza (W. S.) gon-
dos filológiai kutatás után, hogy nem egy, de két Bethlen Kata van s az 
„igazi költőnő” a fejedelemasszony, II. Apafi Mihályné Bethlen Kata, a 
Bujdosásnak emlékezetköve c. imakönyv és a belefoglalt versek szerzője. 
Hogyan fedezi fel Czóbel Minkát, ezt a vidéki, arisztokrata különcöt, akit 
„a modern magyar líra legnagyobb előfutárának” nevez s hogyan figyel 
fel Karay Ilonára, aki 14 éves korában öngyilkos lett, pedig – Károlyi 
Amy tanulmánya szerint – másik Kaffka Margit ígérkezett belőle. Ho-
gyan fedezte fel a zseniális őrült, „szuggesztív – és persze démoni – 18. 
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századi Kalmár Györgyöt”, akinek hatodfélezer hexaméter–sort tartalma-
zó, 1765-ben íródott Prodromuszán váltakozva dühöngött és derült a kor-
társ világ, de W. S. szerint őrülete éppúgy termékenyítő, mint Csontváryé. 
Mint emelte elő és porolta le a 15–16. század rakoncátlan–huncut versfa-
ragóit, a pajkos névteleneket csakúgy, mint az ismert nevűeket. Egyikük–
másikuk Chaucerrel is bízvást összevethető, mint a 16. századi Miskolci 
Csulyak István pl., aki Jocoseriumában nyelvöltögetve végigveszi a mes-
terségeket s úgy veri el rajtuk a port: 

 
Kádban ugráló, csertörő vargák  
Eja! 
Izderé fóré büdös gyomrotok 
Nem szükség néktök előjönnötök, 
Hej fa la la la! 
De tirólatok mit mongyak, szűcsök, 
Eja! 
Pölyhösök vattok, büdös házatok, 
Tudom bánnyátok, hogy mast igy szólok, 
Hej jo jo jo jo! 
Vargáknak báttya, nem hagylak hátra, 
Eja! 
Az bikahústul, kecskefaggyútul 
Fénlik az nyaka, megnyőtt az hasa  
Hej fa la la la! 
Héi melly szurkos vagy, lakatos bátya, 
Eja! 
Kovács bátyáddal, talán nem régen 
Jöttél egy kohból, szöktél pokolból, 
Hej jo jo jo jo! 
Tetves barbélyok, mely rútok vattok, 
Eja! 
Mely cifrán jártok, kevélyek vattok, 
Hegykére vágytok, nagy fönnyen szóltok  
Hej fa la la la! 
 

Vagyis (Hamvas Béla könyvének rímét elorozva:) nem egyéb ez, mint 
Láthatatlan Történet W. S. látható életrajza alatt és mögött; egy olyan 
költőé, akinél – Kiss Tamás tanulmánya szerint – „nappalok–éjszakák 
egybeérnek”, mert „nincs szokásos életritmusa, csak a munka időtlensé-
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ge”. Ám ha odahagyjuk Kovács Sándor Iván rajongva–hódoló vezetgeté-
sét és rábízzuk magunkat Bata Imre Költészetünk vonulata című, szintén 
W. S.–központú, de nagy lebegő magasságból letekintő, másmilyen histo-
rikus itineráriumra, kivált ha nem restellünk hozzá–hozzá olvasni a kor-
szakos példatárból, akkor komorabb kép tárul elénk. Mi kínos és feszé-
lyező találkozás önmagunkkal, mi leleplező tükörbe nézés. Rádöbbenünk, 
hogy jövevények voltunk Európában s annak is nemszívesen–látott, szer-
fölött kései. Hogy történelmünk nem ezer esztendő, hanem: csak ezer 
esztendő. Hogy a kereszténységet ádázul rugdalózva vettük fel, a pogány 
lázadások nyomát hihetetlen hullahegyek jelzik: no de nincs másképp, 
másutt is ez volt a szent királyok munkája. Hajszálon múlt, hogy nem 
Bizánchoz kapcsolódtunk, de amikor az abroncskoronát ékköves pántok-
kal tetéztük és Rómát választottuk, tisztességgel megfürdekeztünk és 
alámerültünk Európa tarka kereszténységében, annak az egész kora–
középkorra érvényes, írni–olvasni alig–alig tudó, ritka kevés misszálén 
osztozó, összekeresgélt mozaik–kereszténységében, amely (Victor Hugó 
képeit idézve) hitét jobbadéra a templomok odapingált–felfaragott kiská-
téjáról olvasta le. De bámulatos gyorsan behoztuk a késést s csakhamar 
olyan európaiak lettünk, mint annak a rendje: tudásunk, kitekintésünk, 
érdeklődésünk, életritmusunk. Sztárai Mihály az angol „Cranmerus 
Thamás Érseknek az Igaz Hitben való állhatatosságáról” írja krónikáját – 
„Ki mikor az Pápa tudományát hamisolnája, Angliában Mária királyné 
asszony által szörnyű halált szenvedett” : 

 
Mostan való üdőben, ezer ötszáz ötvenhatában,  
Az Anglia országnak tengernek szigetében 
Nagy sok keresztényeket megégetének tűzben, 
Világ dühösségében, 
Az kik nem bíznak vala az pápa szentségében, 
Hanem csak egy Istenben. 
 
Cranmerus Thamás érsek egyik közülek vala, 
Ki az Krisztus neveért akkor szenvedett vala, 
Jámbor nemzete vala, ez világra jött vala  
Hogy immár írnak vala 
Ezer négyszáz nyolcvanban és kilenc esztendőben  
Mátyás királ éltében. 
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Íródhattak volna franciául, angolul, németül, olaszul a Tordai Névtelen 
négysorosai a 16. század közepéről, hiszen kihallatszik a közös nagy ihle-
tő, a Zsoltárok Könyve: 

 
Csontom széllel elhányatnak, 
Testem rólok szakadoznak, 
Izről–ízre mardostatnak, 
Férgek miatt rágottatnak. 

 
Calanói Tamás térdre kényszerítő, végítéletes rémülete csendül ki a 16. 

század egy másik Ismeretlenjének négyeseiből, Jézus Krisztus második 
eljöveteléről: 

 
Sebesen felgerjedt tűz jár őelőtte, 
Fölyhő és tündöklő köd lészen környüle, 
Igazság ítélet 
Királyi székének ő nagy kedvessége. 
 
Az ő villámlási világon fénylenek, 
Mint a viasz úgy el olvadnak az hegyek, 
Még az föld is retteg, 
Úrnak színe előtt mindenek megégnek. 

 
Maga Nyéki Weöres Mátyás pedig (W. S. másik kedvelt poétája 

Ungvárnémeti Tóth László mellett) tudós teológiájával a Pokol c. tanköl-
teményében akár második Tundalnak is beillenék (aki Daniéra hatott), 
mert mint művelt pokolszakértő, jól tudja, milyen korom lobogású az a 
tűz, amely a kárhozókat nyaldossa; Milton szavával élve „szemetszúró 
fekete”: 

 
Lángadoznak ugyan a tüzek és szörnyűképpen égnek  
De jaj fényleni nem tudnak, csak égetni tanultak, 
Égetnek pedig untalan, jóllehet táplálatlan: 
Örök taplójok nékiek a kárhozottak lésznek. 
 
S micsodás nyelvi erővel mennydörög tovább: 
 
Jaj a gyöngyös nyakszirteknek, bogárganéj köntösnek, 
Ültettek tüzes székekben, Plutó zeccel székében, 
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S porcogván alatt tűzetek, tüzet tűzzel éltettek. 
Jaj nektek is, bordély tartók, s buja személy kerítők, 
Leány erkölcsű rút iffiak, szüzességrontó nyalkák, 
Mezítelen lesz testetek, kénköves tóban égtek, 
Tisztátalan edényetek, tüzes kő födeletek. 

 
Hol sikkad el a magyar ihlet európaisága, egyetemessége? Alkalmasint 

a Mozart–rajongó Csokonai után, valahol a 19. század első harmadában. 
A nacionalizmus irodalmi szükségleteinek kielégítésével; a sebbel–lobbal 
legyártott, jóllehet mesteri eposz–pótlékok, a malterhomlokzatú bulvárok, 
a hirtelen–fújt főváros, a Feszl–féle cigányos „magyar stílus” idején; ak-
kor, amikor Liszt Ferenc – franciául írt könyvének tanúsága szerint – még 
szentül hitte, hogy a cigánymuzsikánál magyarabb magyar zene nincs. 
Pillanatig sem kétséges, hogy a Három veréb hat szemmel nagyobb hadi-
tett s több egyszerű antológiánál, a három verébnek és a vele szemelgető 
madárseregnek ennél több járt az eszében. Nyilván nem az volt a céljuk, 
hogy melléfurakodjanak Csanádi Imre A magyar valóság versei c., 1966-
os vaskos antológiájának; mégkevésbé az, hogy szembe forduljanak a Hét 
évszázad több kiadást megért, többször oda–vissza igazított, dölyfös köte-
teivel – mely antológia hivatalosan a teljesség igényével lép fel ugyan, de 
utolsó kötetében az ideológia hídján összenyaklik. Szándékaikat a szer-
kesztők nem rejtik véka alá; még a gyanúját is elutasítják annak, hogy 
tilos holmit fuvaroznak és hármójuk „apológiája” a három tanulmányban 
olyan szépen összecseng, mint az otthonos zenei hangnemben a zárlatos 
konszonancia. Az alaphangot a W. S. 1974. december 16-án kelt levelé-
ből kiemelt idézet adja meg a bevezető tanulmányban: „Szakszerűség 
helyett három szokatlan tulajdonság fog érvényesülni a könyvben. 1. Csak 
igen szép, szuggesztív, démoni és angyali darabok kerülhetnek a gyűjte-
ménybe. 2. Csak nehezen hozzáférhető, ismeretlen vagy alig ismert ver-
sek; ily módon a híres nagy költőink vagy kimaradnak, vagy alig ismert 
vázlataikkal szerepelnek. 3. Szép versek s nem költők bemutatása lesz. 
Két–három versnél több egy szerzőtől nem kerül be. És sok ismeretlen 
szerzőjű anyag.” A tanulmányíró Kovács S. I. hozzáteszi: „régi terv ez, 
W. S. már húsz–harminc éves korában ráébredt, hogy meg kell ásni a ma-
gyar Parnasszus törmelék–hegyét”. Másutt biztosítja az olvasót, „ez az 
antológia nem kalózhajó a magyar költészet fenséges tengerén, bár a sza-
bályos menetrend szerint közlekedő, eddigiekhez képest kétségkívül me-
részebb járású és némi dugárut is szállít. Iratai azonban rendben vannak!” 
Bata Imre ugyan megpendít egy lényeges pontot: „18. századunk költé-



 

1268 

szeti gazdagságát eltakarja előlünk a 19. század nagysága. Az utóbbit 
minden művelt emberünk ismeri, szakemberek ügye amaz. Szekfű Gyula 
lelkesedett érte utolszor úgy, hogy a laikus is érthetett belőle”. De W. S. 
zárótanulmányában eloszlat minden kételyt: „megkíséreljük a magyar 
költészet tiszteletlenebb megközelítését: ne legyen magasztos bálvány, 
inkább oldott, hajlékony, élvezetes. A magyar Múzsa ne mint tekintélyes, 
terebélyes oktató–néni, hanem mint elbájoló és kétes–erkölcsű táncosnő 
mutatkozzék”; a gyanakvókat pedig már az elején elhallgattatja, amikor 
nyilatkozatformán leszögezi: „nem kívánjuk irodalmunk eddigi értékrend-
jét megváltoztatni, hanem az értékelt szerzők és művek sorát gyarapítani”. 

Tudom, szerkesztőktől–munkatársaktól a politizálás – ésde még az iro-
dalompolitika is! – távol áll. De olyan időket élünk, amikor a demokrácia 
fogalmi lezüllése, meghamisodása globális jelenség. Ma már alig van 
ország, ahol jelentőségteljes összenézések közepette nem kántálhatnánk 
kórusban az antológia egyik kiugró remek darabját, Faludi Ferenc Újdon 
új policiáját: 

Az újdon új policiát  
Ha kívánod üüü. 
E világnak praktikáját 
 Ha nem bánod üüü. 
De vigyázva kell szólanom, 
Trala trilom tralala, 
Sokat is félbe harapom, 
Netalántán üüü. 
 
Mostani világnak dolga 
Csak olyan mint üüü. 
Ebben mindjárt lészen szolga, 
Ki minden színt üüü. 
Ki mindenkor akar nyerni, 
Trala trilom tralala, 
Akartva is kell veszteni, 
De azonban ü ü ü. 
 
Ki nem tud jól leget csapni, 
Mindenképen üüü, 
Magas polcra nem fog kapni. 
Hanem szépen üüü. 
Szemmel szóval csalogassad, 
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Trala trilom tralala, 
Szívedet ki ne mutassad, 
Hanem egy kis üüü. 

 
Rám is vonatkozik, akárhol élek immár. Vigyázva kell szólanom, sokat 

is félbe harapnom. Az én több rendbeli veszélyeim. Hogy olyan szándé-
kot tulajdonítok az antológia szerkesztőinek, amely a fejükben soha meg 
sem fordult – először. Másodjára: megfordult; de ugyancsak rossznéven 
veszik (és joggal), hogy kiírom–kimondom–felemlegetem. Harmadszor: 
sem meg nem fordult a fejükben, sem nem rejtegetik, mégis, könyvükben 
ez a soha–bele–nem–hüvelyezett, ez a rejtett szándék munkál. Munkál 
akkor is, ha ők tiltakoznak ellene, én meg örülök neki. 

Igen bolond katángkórónak kell lennie, aki, mikor a viharszél ide–oda 
rángatja–tépi, azt képzeli magáról, megváltoztathatja az örvénylés irányát. 
Ilyen irtózatos történelmi tornádók mérkőzésében tépődünk jobbra–balra; 
az erőterek szarvat akasztanak, szétterpednek, egymásnak feszülnek s 
jóllehet mi parányok igencsak benne vagyunk e mérges gomolyokban: 
mint jelenség, mi, egyszerűen más léptéken vagyunk. A jelenségvilág e 
más léptékén istenkísértő vakmerőség, egyenesen hübrisz azt gondolni, 
hogy csak parányi szögelfordulással is, kivethetjük nyugalmi helyzetéből 
az irodalmi tudatot, másfele téríthetjük a közízlést. A magyar irodalmi 
tudatot lezökkenteni a 19. századi alapokról, szétfeszíteni a műfajmodel-
lek öntőformáit, a megcsontosodottan–sajátos magyar verselképzelést, 
regény elképzelést; a magyar drámát felszabadítani a helyérdekű nehéz-
kedés alól; a közízlést – hogy valahára ördög vigye a „nemzeti csinoso-
dást”, amelynek mindezt feláldoztuk! – a közízlést visszaterelni afelé a 
világérvényes értékrend felé, amely a 18. század végéig irodalmunk oly 
természetes betájolása volt: íme, a szándék. Igaz, e szándék más léptéken 
van s akkora kozmikus erőkifejtést igényel, amely meghaladja nemhogy 
az egyes ember, de a hatszemű három madár erőit is. Ha ez a gondolat 
motoszkált bennük: lelkűk rajta. Ha antológiájuk ezt a folyamatot indítja 
el: nem tehetnek róla. Kegyes óhaj csupán? Meglehet. De gondoljunk 
arra, hogy ha hevesen is, ezzel az őrületes reménnyel eltelve, de vagyunk 
– vagyunk néhányan, akik Nietzschének erre a dictumára tettük fel éle-
tünket: „galamblábon járó gondolatok kormányozzák a világot”. 

 
* 

Még csak néhány szót s tudomisten, nem lesz kellemes Weöres Sán-
dornak. Ám ez már költők fátuma: a közönségnek nem mindig az tetszik, 
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ami a költő dédelgetett kedvence, a közönség nem mindig gondolkozik 
úgy, ahogyan tőle a szerző elvárja. S ebben a piramidális–pazar antológi-
ában megmártakozva, jómagam is ilyen önfeledt „olvasótábor” vagyok: 
közönség nyakló nélkül. W. S. Utószavában azt írja: „a Három veréb hat 
szemmel nem perszonális, hanem konzorciális antológia”. Úgy érzem, 
munkatársai is hiánytalanul felsorakoznak mellettem – ellene –, ha ezt 
„kézből megkontrázom”. W. S. hegyként viszi hátán e kincses könyvet, 
benne a magyar Parnasszus felásott törmelékhegyével: hegyként a hegyet 
s vele ugyan, de az ő hátán utaznak munkatársai. Eredeti művet forgat-
tam, amely tömérdek W. S. jegyzetével és tanulmányával a magyar költé-
szet újraértékelését tartalmazza, szándéka szerint pedig az irodalmi közíz-
lés újratájolása, egyetemessé tétele – a folytonosság megteremtése a 18. 
és a 21. század között. Abban a londoni vásárban, ahol szünet nélkül szel-
lemszemekkel láthatók (mint a Tragédiában), mert súlytalan és létezésé-
ben is kétségbevonható szellemként lebegve élek, tán megengedhetem 
magamnak ezt a fényűzést is, az elfogultság fényűzését, kivált, ha oly 
bizton s tudva–tudom, hogy elfogultságomat egy nemzet osztja. W. S. sui 
generis ma – Európa legnagyobb élő költője; és majd, ha meghal – suo 
morte, Európa legnagyobb é1ő költője lesz. S akkor csak igazán. 
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BOGYAY TAMÁS 
 „Science fiction” – a múltról309 

Ferdinandy Mihály: Kun László siratása, Griff–kiadás, München 
1977,175 lap 
 
Bevallom, csak utólag vettem észre és olvastam el a szerző előszavát, 
amelyben mintegy meghatározza könyve műfaját és megadja egyes idéze-
tek forrásait. Előszó vagy bevezetés nélkül azonban minden írás közvet-
lenebbül hat az előre nem tájékoztatott olvasóra. Első benyomásom, amit 
szavakba tudtam foglalni, az volt, hogy alighanem lesznek zavarok és tán 
kisebb viharok is a könyv műfaja körül. Bizonyára akadnak majd, akik 
nem fogják tudni, hová tegyék, hol végződik a valóság és hol kezdődik a 
„mese”, vagyis a fikció. Úgy látom, ez a sejtelmem nem csalt. 

A kerettörténet, amit a hátsó borítólap röviden és világosan összefog-
lal, úgy kezdődik és úgy is folytatódik, mint egy irodalmi igényű önélet-
rajz egyik fejezete. Nem csoda, hisz a szerző otthon van az ibér világban 
és élt épp Lisszabonban is, ahol a történet játszódik. A keretbe azonban 
beleágyazódik egy másik történet a messzi múltból. Márkus, a nagyváradi 
székesegyház egy nagyon öreg, 93 éves kanonokja Anjou I. Károly meg-
bízásából leírja, mit látott és hallott, amikor egy jó emberöltővel előbb, 
1290-ben, a meggyilkolt IV. László király holtteste nem kapott örök 
nyugvóhelyet névadó szent elődje és „dicső ősbátyja”, I. László király 
sírja mellett. Leírja, miként találkozott és csapott össze a tetem mellett 
három asszony: Anjou Izabella, a keresztény hitves és királyné, Édua, a 
kun „feleség” és Kun Erzsébet, az anya. 

Kinek mit jelentett és ki volt a valóságban ez a király, akit egyházi el-
lenfele, Ladomér esztergomi érsek az antik mitológia egyre alakját változ-
tató Próteusához hasonlított? Mi volt sorsának az értelme? Ilyen történel-
mi kérdésekre próbálnak feleletet találni egymással beszélgetve, vitatkoz-
va a Madridból jött magyar történész, portugál filozófus barátja, a levéltá-
ros, aki a kéziratot felfedezte és egy magyar festőnő. Ez az eszmecsere a 
könyv lényege. A „Kun László siratása” tehát nem történelmi regény, 
hanem válaszkeresés történelmi kérdésekre. A szerző, mint utólag láttam, 
előszavában „esszéregény”-nek nevezi és Benedetto Croce minősítését 
idézi Dante „Isteni színjáték”-áról. Nekem, az előszóról még mit sem 
sejtve, a „Science fiction” ötlött az eszembe. Természetesen a szó legtá-

                                                           
309 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 4-5. számában. 
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gabb értelmében, ha a „science”-et nem korlátozzuk az angolszászokkal a 
technikai és természettudományokra. Tudományos utópia a múlt megérté-
sére. Mint utólag láttam, elég közel jutottam Croce fogalmazásához, aki 
„tudományos” és „szocialisztikus” regényekhez hasonlította Dante művét. 

A történész, a filozófus, a levéltáros–paleográfus és a művésznő vitá-
zó–találgató eszmecseréje nem könnyű, „regényes” olvasmány. Föltétele-
zi, hogy az olvasónak nemcsak Goethe bölcsessége nem idegen, hanem 
van fogalma például Kerényi Károly mítoszkutatásairól is. Mert főként 
António, a széles látókörű portugál filozófus sűrűn idézi őt, aki az utolsó 
fél században talán egyedül tudott egyetemesen európaivá válni a szel-
lemtudományok magyar képviselői közül. 

António szájából hangzik el különben az a mondat is, amely a szerző-
nek szinte áruló önjellemzése és a „Kun László siratása” műfajának is 
mintegy a kulcsa. A 66. oldalon a portugál filozófus – Ferdinandy Mihály 
spanyol nyelvű tanulmányaiból – sorra idézi a magyar történelmi példá-
kat, amikről maga a történész–szerző is kissé megfeledkezett. Meg is 
jegyzi: „Látod, az én memóriám korántsem olyan jó, mint a tiéd.” Erre 
António válasza: „Jó az, csak egészen más irányú: nem logikai, hanem 
képzelő és képzeltető emlékezési adottság.” Vagyis voltaképp művészi, 
amivel rendszerint együtt jár az alkotás és kifejezés szenvedélye is. 

Ferdinandy Mihály történetírása ezért volt már otthon is, több mint 
negyven évvel ezelőtt, esszé–jellegű és stílusú, és az maradt idekint is. Itt 
azonban, a körülmények parancsára, Ferdinandynak idegen nyelvű, fő-
ként spanyol és német nyelvű történésszé kellett válnia. Művelt azonban 
szépirodalmat is, de ezt mindig magyarul. Csak verset nem olvastam tőle, 
bár a vén váradi kanonok írása akkori latin mintára nagyon sokszor át-
megy versszerű ritmikus és rímes prózába. A „képzelő és képzeltető” em-
lékező képességű és művészi alkotó ösztönű történész a „Kun László 
siratásá”-ban megtalálta az egyéni alkatának legmegfelelőbb és ezért utá-
nozhatatlan műformát. Nem történelmi regény a szó szokásos értelmében. 
Esszé annyiban, a történelmi igazságot keresi és van mersze kérdéseket 
nyitva, ellentmondásokat feloldatlanul hagyni. Mindezt nem lehetett vol-
na megírni Kun Lászlóról pozitivista módszerű, csak a száraz tényadatok-
ra korlátozott tudós értekezésben. Művészi beleéléssel lehetett azonban 
egy forrást „hamisítani” úgy. hogy mellette valamiképp mélyebb értelmet 
kapnak a hiteles írások és adatok is. 

A „Science fiction” képzettársulás mellett eszembe jutott egy történet-
írói ellenpélda is: Nemeskürty István. A hazai népszerű történetírás ünne-
pelt bestseller szerzője első ilyen fajta híres–hírhedt könyve, az „Ez tör-
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tént Mohács után” utószavában arra kérte olvasóit, hogy művét a laikusok 
olvassák úgy, mint történelmet, a történészek pedig, mint regényt. Becsü-
letére válik a magyar történészeknek, hogy nem tették meg, nem voltak 
képesek megtenni Nemeskürtynek ezt a tudományos erkölcsöt megcsúfo-
ló szívességet. Meg merték írni, hogy ez a napisajtó részéről tömjénezett 
mű – történelemhamisítás. Nemeskürtynek sikerült csupa hiteles szöveget 
úgy összeollózni, hogy kijöjjön belőlük nem az, ami volt, hanem, amit 
akart. 

Ferdinandy Mihály nem érezte szükségét nemeskürtys kibúvóknak és 
tanácsoknak. Pedig nyugodt lelkiismerettel adhatta volna akár elő-, akár 
utószóban a tanácsot, hogy könyvét a laikus olvassa mint regényt, a törté-
nész mint történelmet. Mert a történész úgyis tudni fogja, hol kezdődik a 
fikció. Azt pedig, ami nem képzelet szülötte, hanem hiteles szöveg és adat 
(jócskán van ilyen is a könyvben), valamiképp más szemmel fogja olvas-
ni, mint eddig. Valamiképp bele fog látni Kun László hetvenkedései és 
Ladomér érsek vádjai mögé. Ferdinandy egy fikció, ha akarjuk „hamisít-
vány” segítségével figyelmeztet arra, hogy mi minden volt vagy lehetett 
még egy régi hivatalos levél vagy jogi irat szavai mögött. A recenzens 
természetesen nemcsak regényként, hanem történész szemével is olvasta a 
könyvet. Sőt, így találta igazán eszmeindítónak, igazán érdekesnek. Csak 
egy példa a sok közül: Kun László összevetése a 13. század másik, sokkal 
nagyobb, világtörténelmi jelentőségű „Próteus”-ával, II. Frigyes császár-
ral. De történész szemmel legyen szabad pár részlethez megjegyzést is 
fűzni. 55. 1.: A modern forráskutatás megcáfolta, hogy Könyves Kálmán 
első feleségét, Szicília normann fejedelmének leányát Buzillának hívták. 
63. 1.: Salamon király sírfelirata Polában nemcsak 1896-ban volt meg, 
hanem ma is látható, szinte díszhelyet kapott az egykori ferences kolos-
torban berendezett múzeum kőtárában. 117. 1.: Zsigmond király „újraér-
tékelése” nem várat már magára. Elkezdődött már a második világháború 
előtt Deér József nagy tanulmányával Zsigmond király honvédelmi poli-
tikájáról és Horváth Henrik tekintélyes kötetével az akkori Magyarország 
művészeti kultúrájáról. A háború után Mályusz Elemér folytatta és Zsig-
mond központosítási törekvéseiről szóló dolgozatával a közigazgatás–
történet terén be is tetézte ezt a munkát. 

 
 



 

1274 

FODOR ISTVÁN 
Angol hatás a magyar nyelvben310 

Országh László: Angol eredetű elemek a magyar szókészletben, Nyelvtu-
dományi Értekezések 93. szám, Akadémiai Kiadó, Budapest 1977, 175 
lap 
 
A kötet szerzőjének hosszú szótárírói múltja van, angol—magyar és ma-
gyar–angol szótárai több kiadásban forognak közkézen; ugyancsak ő volt 
a hétkötetes értelmező szótár (A magyar nyelv értelmező szótára, 1959—
1962) egyik főszerkesztője, a szerkesztési munkálatok tényleges vezetője. 
Nagy lexikográfiai gyakorlatának, valamint több évtizedes adatgyűjtés-
ének eredménye az „Angol eredetű elemek a magyar szókészletben” című 
munka. Ez a téma a nyelvész szakembert azért érdekli, mert először ebben 
a műben van földolgozva, s mint a főleg közvetett idegen nyelvi hatás 
egyik esete, érdekes tanulságokkal szolgál a lexikológia elmélete számá-
ra. Az angol kifejezések beáramlása a magyarba egyben az Angliából és 
az Egyesült Államokból országunkba érkezett művelődési, politikai és 
társadalmi hatás vetülete. Itt mindjárt megjegyzem, hogy e kötet csak a 
hazai köznyelv angol jövevényszavaival foglalkozik, nem tárgyalja az 
angolszász országokban élő magyarság beszédében előforduló lényegesen 
nagyobb mennyiségű angol elemeket. Ezeknek vizsgálata külön tanul-
mány tárgya lehetne. 

Az angol hatás háromszáz év óta éri nyelvünket, de a század elejéig, 
főként pedig az elmúlt két évtizedig csak nyomtatott közegen át, az iroda-
lom útján érvényesült, mert a két nép közt korábban nem volt közvetlen 
érintkezés. Nem voltunk szomszédok, a nagy távolság következtében, 
kisebb látogató csoportokat nem számítva, a tömegkommunikációs esz-
közök elterjedéséig a gondolatok cseréje csak a nem nagyszámú angolul 
olvasó értelmiségiek útján történhetett. Kapcsolataink tehát jóval gyen-
gébbek voltak, mint német és szláv szomszédainkkal, de francia és olasz 
kapcsolataink is tartósabbak, szorosabbak voltak a háború végéig. A latin 
a magyar mellett a második hivatalos nyelvünk volt, a múlt század köze-
péig, németül majd kétszáz év óta jól tudott minden iskolázott ember, 
ugyancsak a nagy világégés befejeztéig, franciául szintén sokan beszéltek, 
angolul viszont a legutóbbi időkig igen kevesen tudtak, az angol tehát 
csupán egy nagyon szűk réteg könyvműveltsége volt. Jellemző, hogy a 

                                                           
310 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 4-5. számában. 
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két világháború közt Magyarországon mindössze 25 gimnáziumban taní-
tották e nyelvet a felső tagozatban. Persze, az angol műveltségnek más 
forrásai is voltak, gondoljunk arra, hogy az erős Shakespeare–kultusznak 
Petőfi és főleg Arany műfordításai révén már több mint egy évszázados 
hagyománya van. De 1945 után, amikor Nyugat–Európában az angol 
nyelv hatása ugrásszerűen megnőtt, ez lett az első tanult idegen nyelv, 
nálunk politikai okokból e hatást mesterségesen visszafojtották, sőt az 
ötvenes évektől kezdve írtóhadjáratot indítottak a kozmopolitának bé-
lyegzett nevek (Carlton, Westend, Lloyd stb. mint szállodanevek), szoká-
sok, művelődési elemek (bridzs, dzsessz, klub stb.) ellen. Azt lehetett 
volna várni, hogy az angol elemek elfelejtődnek, nem túl magas angolos 
műveltségünk véglegesen kihal. Azonban nem így történt. A hatvanas 
évektől kezdve rohamosan megnőtt az érdeklődés az angol nyelv és mű-
veltség iránt, tegyük hozzá, főképpen az Egyesült Államok vonzóereje 
következtében. „Téli álmukat” alvó jövevényszavak kerültek újra haszná-
latba, mint pl. a parkol (autó) várakozik, night club, grapefruit, no meg a 
dzsessz stb. Amint azonban Országh nagyon helyesen mutat rá, ellentét-
ben Nyugat–Európával, ahol az anglománia fokozódó ütemben hódít tért, 
s a művelt és félművelt ember hivalkodva kever német, francia beszédébe 
angol szavakat (mint a múlt század orosz értelmisége teletűzdelte nyelvét 
francia kifejezésekkel), Magyarországon az angol iránti érdeklődés meg-
maradt a józan keretek közt, nem alakult ki a „Hunglish” (Hungárián—
English) makaróninyelv. Minden okunk megvan tehát, hogy helyeseljük 
az angol nyelvtanulásnak, az angolszász műveltség elsajátításának ezt az 
egészséges folyamatát, amelyre a korábbi helyzettel ellentétben az jellem-
ző, hogy főleg turisták révén népeink közt közvetlen kapcsolat alakult ki, 
noha szerényebb mértékben a nyugat–európai országokhoz képest. A mo-
dern hírközlő eszközök hatására (rádió, tévé) a magyarság angol nyelvis-
merete már nem pusztán a betűre korlátozódik, mint még századunk ele-
jén, sokan megtanultak beszélni is, jóllehet a gyakorlati angol nyelvtudás 
nálunk számban és minőségben a nyugatiaké mögött marad. A vázolt fej-
lődés azonban kedvez az angol jövevényszavak befogadásának. 

Viszont a háború előtti helyzet miatt igen sok angol kölcsönszó tiszavi-
rág életű volt nyelvünkben, sokat befogadtunk, de nagy részük hamar ki is 
pusztult a használatból. Az angol elemek jelentékeny hányadát betűejtés-
sel mondták ki, vagyis magyarosan ejtették őket, így terjedhetett el az 
usa, mint rövidített országnév, de az olykor még ma is hallható kovboj 
(sőt covboj), fodbal; a bicikli, pneumatik, tank, spurt és spurizik (a spurt 
és to spurt angol szavakból) stb. kifejezéseknek ez az egyetlen kiejtése. A 
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nehézségeket főképp a két nyelv hangzásrendszerének igen különböző 
volta okozza, ti. a magyarban hiányoznak az angolra annyira jellemző 
magánhangzók, amelyek a girl, bluff stb. szavakban vannak meg, továbbá 
számos kettős hangzó, pl. a round szóban, helyette a hozzájuk legköze-
lebb álló magyar hangokkal próbálkozunk, tehát példáink esetében görl, 
blöff, rund az ejtésmód. Persze a századokkal ezelőtt fellépő német és 
szláv hatás kezdetben szintén hasonló nehézségeket okozott a szóköl-
csönzésben, a szláv jövevényszavak honosították meg nyelvünkben a c 
hangot, s a főként német szavakkal átvett eh meg mindig idegen elem a 
magyar hangrendszerben (pech, technika stb.). Az angol hatás későbbi 
keletű, tehát a két hangrendszer különbözőségeiből eredő problémákat ma 
jobban érezzük. De nemcsak a kiejtéssel van baj, hanem az írással is. A 
boiler szót háromféleképpen is írják: boiler, boyler és bojler; a roast beef 
és beefsteak a vendéglői étlapokon szinte számtalan variációban fordul 
elő, de sok kifejezést nem is írnak magyarosan, noha kiejtésük az illető 
műveltségi foka szerint váltakozik, mint pl. az air–conditioning, know–
how, fair play, musical comedy, show, playboy stb. Országh különben 
csillaggal jelzi azokat az angol jövevényszavakat, amelyek nem fordulnak 
elő magyaros írásmóddal. 

Már az előbb utaltunk rá, hogy e mű úttörő jellegű, a szerző azonban 
feldolgozott minden olyan tanulmányt, ahol a problémáról szó volt, külö-
nösen néhány újabb keletű kiadatlan szakdolgozatot, főképpen pedig Csa-
pó József bölcsészdoktori disszertációját (Kossuth Lajos Tudományegye-
tem, Debrecen), továbbá Bánhidi Zoltán A magyar sportnyelv története és 
jelene (Budapest 1971) című monográfiáját. Teljességre azonban Országh 
munkája sem tarthat igényt, a szerző maga nevezi meg, hogy milyen kere-
tek közé szorította anyagát. Az első korlátozás a források kiválogatásában 
történt. A 19. század közepéig kiadott legnépszerűbb ismeretterjesztő 
művek, az angolszász országokról szóló útibeszámolók, angol regények 
magyar fordításai, újságok, folyóiratok az egyik fő forrásanyaga Orszá-
gúnak. Amint a szerző megjegyzi, a teljes gyűjtésnek az eredeti magyar 
szépirodalom szóanyagát is magában kellene foglalnia. A másik fontos 
forráscsoportok az idegen szótárak angol kifejezései (az első ilyen munka 
1835-ben jelent meg) és a legújabb magyar etimológiai szótár (A magyar 
nyelv történeti–etimológiai szótára, I–III., Budapest 1967–1976) adták. 
Ezt kiegészítette a szerző szótárírói gyakorlata folyamán szerzett adatok-
kal, amelyeket saját nyelvismeretével ellenőrzött. Kétségtelen viszont, 
hogy ez a nem teljes gyűjtés is tartalmazza a legfontosabb angol eredetű 
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szavainkat. A szómutató (161–170. 1.) mintegy 1000 egységből áll, har-
madrészük kihalt nyelvünkből (ezek kereszttel vannak jelölve). 

A második korlátozás a szóanyagra vonatkozik. Nincsenek itt földol-
gozva a tulajdonnevek, a tulajdonnevekkel összetett közszavak 
(Colorádó–bogár) és származékaik (darwinizmus), az angolszász államok 
speciális fogalmai (Ku–Klux–Klan, Quaker, lord mayor, quinea stb.), a 
szakmai műkifejezések, a tükörszavak (alsóház a Lower Howse-ból, bé-
kaember a frogman-ből), amelyekről azért említés esik az elméleti feje-
zetben. Néhány szállóige és szókapcsolat viszont szerepel az anyagban, 
mint pl. time is money (40. és 136. 1.), last but not least (88. 1.), amely 
különben az angol eredetiben but nélkül hangzik stb. Végül főleg csak a 
tövek vannak fölsorolva, származékaikról ritkábban esik szó. 

Az anyag nem ábécérendben, szótárszerűen van megtárgyalva, hanem 
időrendi fejezetekben, s azokon belül jelentési csoportok szerint (18–133. 
1.). Ezt követi egy általános, elméleti rész (134–154. 1.). 

Az első szakasz 1610-től 1820-ig terjed, s összesen 90 jövevényszót 
foglal magában, köztük az első kölcsönszó a parlament, amelyet először 
1612-ben egy angol állambölcseleti mű fordításában írtak le. Az ismer-
tebb szavak közül megemlítendő a puritán, jacht, flanell, kabinet, dzsent-
ri, utópia, patrióta, humor, puding, farmer (mármint a gazdálkodó, nem a 
nadrág), park, rum, viszki, s a legelső sportszó, a boksz. 

A második időszak a reformkortól a szabadságharc végéig tart. E vi-
szonylag rövidebb idő alatt 150 kifejezést vettünk át az angolból. Köztük 
megszaporodnak a sportszavak, a műszaki kifejezések, pl.: partner, koksz, 
vagon, makadám, tréning, tréner, turf, objektív, szubjektív, riporter, pa-
tent, kondenzátor, generátor, puplin, pléd, centrifugális stb. 

A harmadik szakasz az első világháború végéig tart 400 szót foglalván 
magába, köztük számos gazdasági kifejezést, árucikk nevét, mint a keres-
kedelmi kapcsolatok megerősödésének egyik jelét, de számos politikai 
kifejezések is, pl.: lift, sztrájk, imperializmus, nacionalista, konzervati-
vizmus, huligán, humbug, lincsel, detektív, biznisz, annuitás, infláció, klí-
ring, copyright, export, juta, kord, khaki vagy kaki vagy keki, szvetter, 
keksz, szendvics, brandy, dzsem, spray (ma már szpré vagy szpréj ejtés-
ben), morál insanity, parti, film, flört, hobbi, interjú, traktor, leghorn 
(tyúk), bicikli, stop, periszkóp. E korban különösen sok sportszó került 
nyelvünkbe: sportol (a sport maga először 1843-ban bukkan föl), futball 
és foci, egyáltalán a futballkifejezések, póló, vízipóló, golf, pingpong, 
finis, bukméker, nelson (a birkózó és bokszoló súlycsoportok), a mai judo 
és dzsúdó és dzsiu–dzsicu alakban (japán szó eredetileg), sprint, bob stb. 
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A negyedik korszak a két világháború közé esik mintegy 180 kölcsön-
szóval. Közülük a gazdasági és ipari kifejezések aránya növekedett, míg a 
politikai és jogi terminus technikusoké csökkent: troli (1933-ban létesítet-
ték az első vonalat Óbudán), szpíker, stúdió, karburátor, kombájn (1934-
ben fordul elő először nyomtatásban, 1945 után orosz közvetítéssel vált 
általánossá), konnektor, izotóp (1924-ben előfordul!), tweed, trencskót, 
sort, pizsama, dzsessz, hepiend, víkend, dömping, grill (még 'étterem' je-
lentésben), starking, grapefruit, szerva (teniszben, pingpongban) stb. 

E korszakra esik viszont egy ellenkező eredménnyel járó mozgalom: a 
sportszavak megmagyarosítása. Országh itt csak összefoglalja Bánhidi 
említett monográfiájának főbb megállapításait. 1931-ben indítja el a 
Nemzeti Sport, az egyik legnépszerűbb sportnapilap ezt a sajátságos, szé-
les érdeklődést és heves vitákat kiváltó mozgalmat, amely a korábbi 
nyelvújításhoz hasonlítható. A szerkesztőség évről évre pályázatot írt ki, s 
1943-ig sok ezer javaslat felett döntött. Az eredmény az volt, hogy mint-
egy 150 magyaros szakkifejezés terjedt el a legfontosabb fogalmakra, de 
többszöröse ennek származékaik és összetételeik, amelyeket a szőkébb 
sportzsargonban használnak. Ekkor terjedt el a hátvéd, csatár, sarokrú-
gás, vízilabda, csúcs (a rekord helyett), edző, rangadó (derbi helyett) stb. 
Ezek a friss szavak főként angol kifejezéseket szorítottak ki, de jutott be-
lőlük a német, francia elnevezések helyett is, pl. a lelátó a tribün, a szur-
kol a drukkol helyett. Ma az a helyzet, hogy az ifjúság meg érti az idegen 
eredetű kifejezéseket, de beszédében főleg a magyar terminus techniku-
sokat mondja, míg a sportsajtó ritkábban, de stílusélénkítésre használja az 
eredeti, főleg angol szavakat. Érdekes megemlíteni, hogy a sportszakem-
berek mozgalmát nyelvészek is fölkarolták, főleg Bárczi Géza, nemrég 
elhunyt kiváló nyelvtudósunk állt ki a sportmagyarosítás ügye mellett, és 
segítette tanácsaival a szóalkotás munkáját. Ugyancsak lándzsát tört mel-
lette Pintér Jenő, az akkori idők ismert purista nyelvvédője, a neves iroda-
lomtörténész. 

Az angol nyelvi hatás utolsó, egyben legintenzívebb szakasza a máso-
dik világháború befejeztétől kezdve napjainkban is tart. Ez idő alatt, azaz 
csak a 60-as évektől kezdve körülbelül 200 szó került át nyelvünkbe. A 
már említett kezdeti időszak alatt viszont nemcsak számos angol kifeje-
zést óvakodtunk kimondani vagy leírni, hanem sok ilyen ténylegesen ki-
halt azzal a fogalommal együtt, amely a társadalmi és politikai átalakulás 
során kiveszett, elfelejtődött, mint pl. gentlemanlike, civillista, self–made 
man, petíció, browning stb. vagy ha olykor előfordul, rosszalló vagy gú-
nyos értelemben, pl. szinekúra, high life. Érdekes viszont, hogy több an-
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gol jövevényszó orosz közvetítéssel terjedt el, vagy vált általánossá, mint 
a már említett huligán, kombájn szavakon kívül a diszpécser, tröszt ('ipari 
központ' jelentésben). Korunkban főleg a gazdasági élet, a technika, a 
divat és a divatos szokások, az idegenforgalom és utazás, egyáltalán az új 
életmód fogalomköréből kölcsönzünk angol szavakat, de főképpen Ame-
rikából, az élőbeszéd útján is. Soroljunk föl néhány jellegzetes angol jö-
vevényszót: bikini, blézer, dzseki, kardigán, banlon, őrlőn (a nylon vagy 
nájlon, sőt nejlon már 1940-ben előfordul), turmix, grillez, kemping, mo-
tel, autóstopp, szuperszonikus, kibernetika, tranzisztor, kód, lézer, xerox, 
mikrofilm, eszkaláció, frusztráció, statusszimbólum, stressz (Selye János 
montreali professzor műszava), tartán (futópálya műanyag salakrétege), 
rock and roll, teenager (tinédzser), szexes, strip–tease (sztriptíz), szmog, 
blabla, fifti–fifti stb. 

Nyelvünk a múlt századi nyelvújítás és a harmincas évek sportszavai-
nak magyarosítása óta igen hajlamos az idegen elemek kiküszöbölésére, 
mint említettem, az angol szavak esetében ehhez még fonetikai és helyes-
írási okok járulnak, úgyhogy tanúi vagyunk, mint keletkezik egy új ma-
gyaros kifejezés alighogy az angol szót átvesszük. Bár Magyarországon 
sem rakétát nem gyártanak (legföljebb tárolnak), sem nem kapcsolódtak 
be magyar tudósok az űrkutatásba, szinte azonnal elterjedtek a megfelelő 
magyar nevek az űrhajózás nemrég még óriási érdeklődéssel figyelt ese-
ményei nyomán. Az Amerika Hangja adás rendszeresen asztronautákról 
beszélt, amikor mindenki űrhajóst mondott, a lunar module alig hangzott 
el, amikor megszületett a holdkomp. A szputnyik nálunk kevésbé él, mint 
nyugaton, ellenben a mesterséges hold vagy műhold kifejezésről hosszabb 
vita folyt a nyilvánosság bevonásával csillagászok és nyelvészek között. 
Olykor a jól bevált pályázati módszerrel is keletkeznek magyaros szavak 
angol műkifejezések pótlására. így született az ABC–áruház a 
supermarket helyett 1962-ben, a Kereskedelmi Kamara 1975-ben meg-
hirdetett pályázatán pedig az alábbi három gyakori közgazdasági terminus 
technikus új nevét fogadták el: mit–hogyan és módszertár a know–how, 
piacszervezés a marketing és közkapcsolat a public relations helyébe. 

Az elméleti kérdések közül csak néhányat ragadok ki, hogy vitába 
szálljak a szerzővel. Mindenekelőtt hiányolom, hogy a közvetett és köz-
vetlen átvétel közt nincs lényeges különbség téve, noha Országh több 
helyen maga mutat rá a problémára (pl. 13–14. 1.). így aztán angol köl-
csönszóként tartja számon e mű mindazokat a kifejezéseket, amelyek an-
gol földön születtek, noha nemzetközi görög–latin elemekből vannak 
megalkotva, s hazájukban angol kiejtéssel, nálunk rendszerint visszalati-
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nosított alakban használják őket, mint a korábbi példák közt említett kon-
denzátor, centrifugális, nacionalista, szinekúra vagy az oppozíció (elő-
ször 1833-ban mondták nálunk), a barométer (1748-ban fordul elő), Ró-
bert Boyle fizikus 1662-ben csinált műszava, a penicillin, felfedezőjének, 
Alexander Fleming orvos és bakteriológusnak 1929-ben alkotott terminus 
technikusa. Node ha a diszpécser angol eredetű szó a magyarban, jóllehet 
az orosz nyelvből, a szovjet üzemszervezés mintájára terjesztették el, ak-
kor viszont nem lehet angolnak tekinteni a bungaló (először 1853-ban 
jegyzik le), a dzsungel (1893), a bumeráng (1879) és más szavakat, ame-
lyeket ugyan közvetlenül az angoloktól vettünk át, azonban ők meg az 
indiai, ausztráliai bennszülött és más népektől tanulták meg, e fogalmak-
kal együtt nevüket is elsajátították, csak angolos hangzásúvá formálták 
őket. 

E kérdéssel szorosan összefügg az angol elemek magyarossá tétele. 
Már ismertetőm elején megemlítettem, milyen nehézséget okoz e jöve-
vényszavak hangzása mind a magyar hangrendszer, mind a helyesírás 
számára, s ezért sokféle kiejtési és írásváltozat van forgalomban. 

Országh az elméleti részben rendszerezi a szokásos hanghelyettesíté-
seket, s megemlíti, hogy az angol u egy változatát öt magyar hang adja 
vissza: ö (tröszt, blöff), u (rum, klub), a (ramsztek), e (lemberdzsek a 
lumberjack alakból), ü (tübbing, büdzsé). Nos éppen az u hanggal pótolt 
szavakban német közvetítést gyaníthatunk (persze betűejtést is), a büdzsé 
szóban pedig franciát, amint ez utóbbit a szerző szintén annak tartja a 
zsűri, zsoké, komité szavakkal együtt (26. 1.). Érdekes, hogy a touch 
sportkifejezést két hangalakban mondtuk vagy még mondjuk: töccs kiej-
téssel él a pingpongban, taccs alakban pedig a labdarúgásban. A szerző 
csak az utóbbi szóról tud (78–79. 1.). Ugyancsak a kettős vagy kétféle 
közvetítésre utalnak a szókezdő angol s megfelelései a magyarban részint 
sz, részint s hanggal: sport, stopp, stencil, stúdió, de szpíker, sztár, sztrájk, 
sztori, sznob. Aligha tévedünk azt állítván, hogy az s ejtésű szavak eseté-
ben a német nyelv hatása közrejátszott, s talán német eredetű elemeknek 
kellene tekinteni őket, persze esetleg mindkét nyelv egyformán hathatott 
az átvételkor, de a német hangalaknak volt nagyobb átütőereje. 

Országh tudatosan nem különbözteti meg az angol elemek közül még 
idegennek nevezhető szavakat és a meghonosodott elemeket, a tulajdon-
képpeni jövevényszavakat. Az angolszász nyelvészeti irodalomban ilyen 
különbségtétel nincs, mert az a nyelv igen „liberális” minden jövevénnyel 
szemben, azonnal sajátjának tekinti, sőt fonetikai nehézségek sem lépnek 
föl, e nyelvben nincsen „idegen” fonéma. Más a helyzet a magyarban (és 
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a legtöbb irodalmi nyelvben). A legtöbb iskolázott ember könnyen meg-
nevezi nyelvünk idegen szavait, tehát pl. a thriller, a pop–song, a public 
relation kifejezéseket idegennek tartja, még ha használja is őket, ezzel 
szemben a parlament (angolul parliament), a bicikli, a telefon szót ma-
gyarnak mondaná, noha tudja, honnan erednek, hiszen nyelvünk átgyúrta 
őket a maga képére, s a gyakori használat során be is olvadtak szókin-
csünkbe. Persze vannak átmeneti esetek, tehát a dzsungel, stúdió vagy 
tröszt szót a megkérdezettek egy hányada így, a másik meg amúgy ítélné 
meg. Az elvi különbségtételnek gyakorlati fontossága is van, ti. stiliszti-
kailag eltérően viselkednek. Érdekes, hogy a magyar nyelv e tekintetben 
különbözik a legtöbb irodalmi nyelvtől, ugyanis az idegen szavak nem-
csak választékos, irodalmi stílust képviselhetnek (pl. demonstrál a tüntet 
mellett), hanem sok esetben rosszalló vagy gúnyos értelmük is lehet, így 
az angol szavak közül a szpícs (erre Országh szintén rámutat, 28. 1.), biz-
nisz, sőt gyakran a lady, görl (ma ritkább, de újabban hallani a klimaxgörl 
összetételben). Természetesen a szakkifejezések stiláris értéke semleges. 

Az elvi kérdéseken kívül több adathoz lehetne megjegyzést fűzni, ki-
egészíteni vagy helyesbíteni őket. A vamp (először 1936-ban) pl. inkább 
vemp hangalakban volt hallható (108. 1.), a drill (65. 1.) nemcsak mező-
gazdasági gépet, hanem (katonai) vakfegyelmet is jelent rosszalló érte-
lemben; a jolly joker (98. 1.) zsoli zsóker ejtésben hallható leginkább, s ez 
arra utal, hogy a szó (és a kártyajáték) francia közvetítéssel került hoz-
zánk; a dzsin–fisz ital nevét a Bakos–féle idegen szavak szótára írja le 
ugyan először 1973-ban (117. 1.), de már a háború után ismertté vált; a 
shopping, shoppingol alatt olvassuk (100. 1.), hogy nincs megfelelője a 
magyarban, holott a nők azt szokták mondani: „bemegyek a belvárosba” 
vagy „megyek kirakatot nézni”. 

E részletkérdéseken lehet vitatkozni, amíg a teljes gyűjtés el nem ké-
szül, mindez nem érinti Országh művének értékét, amely magyar szó-
kincs- és művelődéstörténeti szempontból egyaránt szakszerű és hézag-
pótló. Stílusa gördülékeny, szellemes (társadalomkritikai megjegyzésektől 
sem mentes), ezért haszonnal forgathatja mind a nyelvész, mind a széles 
olvasóközönség, nyelvünk spontán vagy tudatos művelője. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ  
Anyanyelvi szinten311 

Mózsi Ferenc; Földközelben, Framo, New York 1977,160 lap 
 
Anyanyelvi szinten, mondogatom magamban, s ez a saját használatra mo-
difikált kifejezés közhasználatúra fordítva annyit jelent: csak egyetlen 
magyar nyelv, egyetlen magyar irodalom van, s éljenek ennek az iroda-
lomnak alkotói bárhol, bárhogyan, kisebbségben, szétszóródottan, föl-
dünk bármelyik tájékán, a tájélmény, helyzet, különállás hozhat új színe-
ket, új eredményeket, szintkülönbségeket, ám mindezt így együttesen nem 
mérhetem és nem nézhetem alacsonyabbról, mint az anyanyelvi szint, az 
egyetemes magyar irodalom magaslatáról. 

Úgy gondolom, a második verseskötetével jelentkező Mózsi Ferenc is 
megérdemli, hogy ne folyamodjak ennél alacsonyabb mércék használatá-
hoz, s abban a reményben, hogy más bírálók majd úgyis a biztatót említik, 
én inkább a kifogásaimmal éljek. Kifogásaimmal, amelyek végül is 
ugyancsak egyfajta biztatások, hiszen arról tanúskodnak, hogy verseiben 
elmélyedtem, szólni kívánok róluk. Mielőtt azonban erre térnék, hadd 
idézzem Mózsi Ferenc bemutatkozását, amely egyben jó önéletrajzi fogó-
dzót is kínál, s egyenesen a versek felé kalauzol. Ez a kalauzolás szó sze-
rint így hangzik: „1947-ben születtem, véletlenül, Budapesten. Kálvária 
tér és környéke: „Berlin”, 1956-ig. 1957-től a Liget, a Beton: „Csikágó”. 
Tizenévek talánya – le nem írt, valódi, leélt versek és a vadság korszaka. 
A témagyűjtés eleven ideje, majd az ösztönös „Önröntgen”, amely 1970-
ben, kijövetelemmel zárult. Huszonévek homálya – leírt, kiadatlan verses-
kötetem. Állomásaim: olasz menekülttáborok, Szicília, Torino, Löveni 
Katolikus Egyetem, Belgium. 1974, a fordulat éve: San Francisco, Kali-
fornia. A Képzelet kertjeiben – az első, önzetlen segítséggel kiadott, ver-
seskötetem Los Angelesben. Amerikai és európai előadókörút. Közeledés 
az olvasóhoz. A Földközelben érintője: New York. És innen, hová tovább 
?” Ez az utolsó kérdés még egy óhajjal zárul „most már csak abban biza-
kodom – írja mottóként a szerző –, hogy jó kezekbe kerülök és nem for-
gatják ki gondolataimat”. 

Ez az útrabocsátó könnyed is, kedves is, hetyke is, maguk a versek 
nem ilyenek. Komorabbak, komolykodóbbak. Ezzel a tulajdonságával 
azonban még nem állna társtalanul a magyar líra történetében Mózsi Fe-
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renc. Egy kezemen számolhatnám azon jelentős lírikusainkat, akik vers-
írás közben is el tudtak mosolyodni. Ami sokkal zavaróbb, s azonnal 
versolvasó kedvünk ellen szegül, az az alliterációk hihetetlen elburjánzá-
sa. Már a kötetindító versben, a „Du passé” címűben „csintalan csillámok 
között, embrionális emblémával, reményért rimánkodom” kezdőbetűit 
csendíti össze a költő, ám ez a hangmuzsika itt még több versszakból van 
egymás közelébe gereblyézve, a Füstölögj csak egyetlen rövid versszaka 
viszont így hangzik: „A Vulgaritás Vulkána kirobbantotta a Káosz Kráte-
reit és a Léhaság Lávája lustán hömpölyög”. Aligha tévedek, hogy a sza-
vaknak ez a kissé romantikus Ady–nagybetűsített és egyben Reviczky–
hangulatú összezsongítása, még akkor is, ha feltételezhetően mögötte 
kényszeredetlen belső hangmuzsika vagy, ha úgy tetszik, az inspiráció 
effajta eufóniára kényszerítő ereje áll, az olvasó számára kényszeredett-
nek fog hatni, s a konkrétumot utolérni vágyó igyekezetünk is gyakran 
hoppon marad az ilyen harsányan összecsendített szódzsungelben, ahol, 
hogy találomra egy másik verséből idézzek: „A Boldogság Bisztrója, a 
Bordély Borzadály és a Bánat Billentyűje” kifejezéskapcsolatok kíván-
koznának hangulatteremtő erejűvé válni. Az első összecsendülésekbe való 
önfeledt belefelejtkezésnek vagy belegyönyörködésnek példáit hosszan 
sorolhatnám a kötet verseiből, de a cél nem ez, inkább az, hogy ennek az 
alkotói hozzáállásnak valamiképpen a nyitjára jussunk. Méghozzá nem is 
kívülről, nem a teóriák irányából, hanem közvetlen közelről, Mózsi Fe-
renccel magyarázva Mózsi Ferencet. Egyik verse így szól: 

„Verssel fekszem / verssel kelek / verssel élek / verset várok / versre 
járok / vers az álmom / vers az italom / vers a kenyerem / vers a késem éle 
/ minden percnek rím a vége.” 

Eddig a vers. Szeretném megjegyezni, hogy az alkotói folyamat, az al-
kotáshoz való hozzáállás mikéntje természetesen nem előírható, s az 
előbb idézett vers tartalmi része óhajtott vagy választott ars poeticának 
elfogadható. Elfogadhatónak elfogadható, egyetérteni vele már nehezebb 
dió. Egy elhamarkodott átminősítés a zavar okozója. Környezetünk, ez a 
konkrét világ, aligha ölel versekkel át bennünket. A művészi szenzibilitás 
kétségtelenül ki tudja emelni belőle a versre inspiráló elemeket, csakhogy 
ez még nem vers. Mózsi alkotói hozzáállása időnként könnyelműen önfe-
ledt, az téveszti meg, hogy elegendőnek véli a kijelentést egyik oldalról 
megkaparintani, mondjuk azt, minden percnek rím a vége, s még annak a 
nyilvánvaló ellentmondásnak sem néz utána, hogy a benne felsorakozó, 
ellenőrizetlenül összeálló sorok ezzel az előbbi állítással rímtelenül néz-
nek farkasszemet. Máshol meg a hexameternek szánt dicséretből hiányzik 
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a hexaméter üteme, az eklogákat is csak a kijelentés és nem a lejtés hatá-
rozza meg. Mindez, szerintem, nem azért történik, mintha Mózsi nem 
tudná a verstant – hiszen én nem is ezt kérem tőle számon –, hanem azért, 
mert túl komolyan vette versének vallomását, azt ugyanis, hogy az egész 
világ vers, márpedig ha így van, nem kell sokat alakítani rajta, minden 
fontos, kár bármit is leírásra méltatlannak ítélni. Nem a vers magyarázza 
nekem a világot, hanem a világ a maga kéretlen vagy véletlen összecsen-
düléseiben máris kínálja a magyarázatot. Elég találgatva elindulni a sza-
vak szövetén, hogy lássuk, sétálgatás közben, egy versen belül, hol a 
gyötrelmek gyepen, hol a szavak szőnyegen, hol pedig a paráznaság pá-
zsitján járunk. Én azt hiszem, bizony baj ez. Képtobzódáshoz, képzavar-
hoz vezet. A hangulat talpa alá ezúttal, s nemcsak ebben az említett vers-
ben Mózsi olyan sokszövetű anyagot göngyölített, amelyen végig egyen-
súlyozni emocionálisán, racionálisán egyaránt körülményes. A merre 
menj problémája egyébként magát a költőt is nyugtalanítja, s egy másik 
versében líraivá sűrűsödik a kérdés felelőssége: „Merre menjek, hogy 
teremjek?” Ami azonban ezt a kérdést megelőzi, „akarat alkonyán ború 
borong, hit hajnalán derű dereng”, megint nem líra, csupán szó–
akrobácia, méghozzá középiskolás fokon. 

Én a magam részéről Mózsi Ferencnek a felszínen bugyborékoló allite-
rációk helyett szerencsésebb találkozásokat kívánok a szavakkal. Nyúljon 
ízükért, lényegükért mélyebbre, nem absztrakt képzelgéssel, hanem a va-
lóság megpillantására vágyó képzelettel. 
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HANÁK TIBOR 
A változás határai312 

Paul Lendvai: Die Grenzen des Wandels. Spielarten des Kommunismus 
im Donauraum. Europaverlag, Wien 1977,398 lap 
 
Lukács György többször is, legutoljára szellemi hagyatékában, a három 
kötetes társadalomontológiában, felrója a marxizmusnak, hogy nem készí-
tette el a kapitalista rendszer fejlődésének mérlegét, mai állapotának reális 
elemzését, hogy Marx Tőkéje óta nem jelent meg ehhez a műhöz hason-
lítható modem tudományos feldolgozás. Ez a mulasztás azt hiszem magá-
ból a marxizmus–leninizmusból, jelenlegi helyzetéből érthető meg: szere-
pe a keleti országokban egy hatalmi rendszer védelme, mely nem kíván 
szembenézni a valóság minden vonatkozásával, az ún. kapitalista társada-
lom esetleges fölényével vagy előnyös tulajdonságaival. 

Kérdés azonban, hogy hogyan állunk a másik oldalon. Vajon a nyugati 
országok szembenéznek a szocializmus valóságával? Vajon a kapitalista 
világ elkészítette a marxizmus eszmei és társadalmi mérlegét? Talán itt is 
csak a propaganda számára festett rémképek uralkodnak, melyeknek 
semmi vagy igen kevés közük van a valósághoz? 

A kommunista országok fejlődésének és helyzetének elemzése folya-
matos és szerteágazó feladat. Ennek megfelelően Nyugaton különböző 
szinteken és különböző megközelítéssel számos felmérés készült a mar-
xizmus–leninizmus és a kommunista rendszer egyes szakaszairól és jele-
néről. Ezek közül egy változatot, műfajt, egyfajta közelítés- és előadás-
módot képvisel Lendvai Pál, Bécsben élő Kelet–Európa–szakértő és új-
ságíró nemrég megjelent könyve, melynek címe: „A változás határai. A 
kommunizmus válfajai a Duna–medencében”. 

A szerző közelről és belülről ismeri a kommunista rendszer működé-
sét. Éveken át a Szabad Nép munkatársa és az Esti Hírlap szerkesztője 
volt. Tudja, miként készülnek a hírek a népi demokráciában, tudja, miként 
kell olvasni a kommunista lapokat, miként kell és lehet a tudósítások mö-
gé nézni, s főképp tudja, hogy kit kell megkérdezni, kivel kell beszélni. 
Mert Lendvai Pál, bár 1957 óta Bécsben él, mint a Financial Times leve-
lezője, több vezető német nyelvű lap munkatársa és az osztrák fővárosban 
megjelenő folyóirat, az Europaische Rundschau főszerkesztője rendszere-
sen jár a kommunista államokba, elsősorban Magyarországra, Jugoszlávi-
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ába, Romániába és Bulgáriába, úgyhogy folyamatosan vannak új élmé-
nyei és értesülései a kommunista rendszer helyi változatairól, időszerű 
helyzetéről és problémáiról. 

Lendvai Pál könyvének fő kérdése – mint a címe is mondja –, hogy va-
jon hol vannak a kommunizmus változásainak a határai, meddig mehet el 
egy kommunista ország vezetősége a reformok terén ahhoz, hogy még 
kommunista maradjon, s vajon lehetséges-e átmenet a diktatúrából a de-
mokráciába, elvárhatjuk-e egy kommunista országtól, hogy ún. ügyes 
politikával, liberális intézkedésekkel egy szép napon „átnő” a demokráci-
ába. 

A szerző pillanatfelvételekkel válaszol. A kommunista országok hét-
köznapjait mutatja be 1964-től napjainkig. Könyve azokat a cikkeit tar-
talmazza, melyeket nyugati lapokba írt közel másfél évtized alatt. Több 
írásán túlhaladt az idő; csak azt tudjuk meg belőlük, mi is volt a helyzet 
Jugoszláviában annak idején, mikor (1971-ben) Zágrábban leszámoltak az 
un. „nacionalistákkal”, vagy amikor Románia megkezdte önálló külpoliti-
kai kísérleteit. A beszámolókból nem áll össze egy átfogó kelet–európai 
mérleg, és a szerzőnek nem is az a célja, hogy egy–egy témát mélyreható-
an, tudományos adatszerűséggel kimerítsen, hanem, hogy gyors és jól 
olvasható értesüléseket adjon, hogy kellőképp megalapozott impressziói-
val életszerűvé tegye a nyugati olvasónak általában vajmi keveset mondó 
újsághíreket. 

Könyvének legnagyobb része – az író származásából következően – 
Magyarországgal foglalkozik. Első beszámolóját 1964 tavaszán írta, az 
utolsót 1975 tavaszán. Kezdetben még drótakadály és aknazár választotta 
el az országot Nyugattól, de már láthatók voltak a konszolidálódás első 
biztos jelei, kezdett emelkedni az életszínvonal, csökkent a pártigazol-
vány, méginkább a pártideológia jelentősége, megindult a mozgás a szo-
ciológusok körében és Lukács György az ellene indított hétéves 
antirevizionista kampány után visszatérhetett a tudományos életbe. Lend-
vai jó érzékkel válogatja össze a lényeget mutató mozzanatokat, az elejtett 
megjegyzésekben, anekdotákban vagy akár a viccekben felvillanó valósá-
got. ítéletei mindig mértéktartóak, soha nem használ dramatizáló jelzőket, 
nem akar irányzatos lenni, hanem csak figyeli és feljegyzi, amit lát, jót és 
rosszat vegyesen, de mindig bizakodva, hogy a fejlődést talán fel lehet 
fogni a politikai szabadság irányába mutató előjelnek – mint a 63. oldalon 
írja. Az elismerésekkel tehát nem takarékoskodik, sőt érezhető örömmel 
közli, ha pozitívumokra akad. 1970-ben pl. így magyarázta a magyar gaz-
dasági helyzetről közzé tett, nem éppen biztató hivatalos előrejelzést: 
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„Ha magyarok más kommunista országok helyzetét nagyító alá teszik, 
egész más képet látnak. Legalábbis ami a hatvanas éveket illeti, minden 
ajánlatos elővigyázatosság ellenére is megállapítható, hogy az életszínvo-
nal tekintetében éppúgy, mint a 'kis szabadságok' vonatkozásában a ma-
gyar rezsim jobb mérleget nyújthat oda a lakosságnak, mint a többi kom-
munista ország (kivéve Jugoszláviát).” (81.) 

Természetesen jól latja az alapvető adottságokat és észreveszi az 
előnytelen tendenciákat is, mint pl. a Szovjetuniótól való egyre nagyobb 
függőség nemcsak politikai, de gazdasági hátrányait is. (vö. 86—87, 124.) 
Benyomása azonban az, hogy Magyarország ismeri jól a változás határait 
s korántsem kívánja kockáztatni elért előnyeit, az életszínvonalat és a 
nyugalmat. Ezért aztán a magyarok azt kívánják, hogy minden menjen 
tovább, „ahogy lehet”. A magyar politikáról is ennek megfelelő képet ad. 
Szerinte a magyarok – éppúgy, mint az osztrákok – az elkenés mesterei, a 
tessék–lássék taktikázások es a rögtönzések hívei. 

„A Kádár–rendszer nem fog és nem tud nagyívű, valóban új koncepci-
óval előállni. .. Erőssége – és rejtetten meghúzódó gyengéje – épp abban 
áll, hogy a Moszkvától való függőségen belül és a 'slampossággal' enyhí-
tett diktatúra feltételei mellett improvizál és nem teremt visszavonhatatlan 
tényeket a szigorú koncepciók áltál. Ez az improvizálás az utóbbi 15 év-
ben tartós állapottá vált.” (127.) 

Négy ország – Bulgária, Románia, Jugoszlávia és Magyarország más-
fél évtizedes alakulásának áttekintése után megpróbálja Lendvai kiele-
mezni a közös vonásokat, a kommunizmus fejlődéséből adódó általános 
tanulságokat. Ez a zárófejezet a könyv legérdekesebb, elvi része; itt vála-
szol a szerző összefoglaló jelleggel a felvetett kérdésre, hogy ti. vannak-e 
és hol vannak a kommunizmus fejlődésének a határai. 

Félreérthetetlenül leszögezi, hogy az alapvető realitáson, a Szovjetunió 
közép–európai jelenlétén, több ország szovjet megszállásán vagy meg-
szállás jellegű befolyásolásán az elmúlt 30 esztendőben semmi nem vál-
tozott, és porhintésnek, illúziónak bizonyult minden liberalizálási, huma-
nizálási és demokratizálási törekvés. Négy fontos következtetést von le: 
az első, hogy nincs járható út a diktatúra es a demokrácia között (394.), 
sehol nem tapasztalható „átnövés” a kommunista diktatúrából a demokrá-
ciába; minden reform felülről indul meg és a központi irányítás hatalmi 
érdekeit szolgálja, még ha ebből némi haszna van a lakosságnak is. A 
második alapvető megállapítása, hogy a termelőeszközök közös tulajdon-
ba vétele „nem hozott létre működőképes gazdasági rendet, és nem oldot-
ta meg lényegében a szociális problémát sem.” (395.) Harmadszor: min-
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den kommunista országban megtalálható a kiváltságosok rétege, az elit, 
míg viszont a munkásosztály helyzete – vezető szerepének hangoztatása 
ellenére – nem változott számottevően. Az emberek az ún. szocialista 
országokban nemcsak nem élnek jobban, de nem is élnek másképp, mint a 
Marx áltál bírált kapitalizmusban. Végül negyedszer: a kommunista or-
szágok szembeötlő közös vonásának nevezi a szabad információk hiányát, 
az irányított hírközlést, melynek következtében a kommunista tájékoztató 
szervek elvesztették hitelüket. Lendvai Pál szerint ezek a közös vonások 
arra figyelmeztetnek, hogy végeredményben mily erőtlen ez a diktatúra, 
hogy állandóan számolni lehet valamiféle meglepetéssel, hogy tehát ez a 
rendszer potenciális válságok forrása. 

S a kilátások? 
A szerző szerint sem a belső zendülés, sem a külső beavatkozás nem 

kecsegtet eredménnyel, nem biztosítaná a demokratikus kibontakozás 
útját. „Csak az a remény marad, hogy a realizálható, a szinte mindennapi 
kis lépések a nemzeti és politikai elnyomás mértékét fokozatosan csök-
kentik.” (397.) 
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ALBERT PÁL 
Jégmezők ködlovagja313 

Fábián László: Hazatérő lovam körmén virágos rét illatát hozza, avagy 
furcsa görcs a torokban, Magvető Kiadó, Budapest 1976,165 lap 
 
Elmélettel megfejelve vagy csak egyszerűen az olvasói gyakorlatból 
okulva hinnünk kell a nyitánnyá növesztett incipitek. játékszabályokat 
kínáló, értéket sugalló és nyilván a folytatásról is árulkodó szerepében: a 
hangütés maradandó hangulatot teremtő erejében. Hinnünk kell, biza-
lommal, a fölfedező öröm nyugtalan várakozásával, ha egy elsőkönyves 
szerző talán homályosan sejtett példák alapján, ám éppen ezért eredetibb-
nek tetsző módon érez rá a sokunknak legkedvesebb, a sokunk szerint az 
életet legnemesebb fikcióvá párló irodalom egyik kezdő helyzetére, nyi-
tány–futamára. Hazatérő lovam körmén virágos rét illatát hozza, avagy 
furcsa görcs a torokban című bemutatkozó könyvében emígy Fábián 
László: „Nagyanyám ágyban ült, vastag, fehér hajfonatát leengedte, háta 
mögött egészen a párnáig lógott, kezét a dunyha fölött katolikus módra 
összetette, és motyogva imádkozott; előbb feküdt le mindegyikünknél, 
hogy ne zavarhassuk esti áhítatában, hiszen mi, gyerekek minden este éles 
szócsatával és nyikorgó ágymozgatással bújtunk ágyába, mivel újra meg 
újra vita kerekedett: húgom aludjon-e anyám mellett, és én nagyanyám-
mal, avagy fordítva (...); ezeket a szerencsétlen pillanatokat kívánta elke-
rülni nagyanyám korai lefekvéseivel, hiszen még sokáig nem tudott el-
aludni ő sem, ugyanolyan izgalommal várta a konyhából anyánkat, akár-
csak mi, és amikor végre elhelyezkedtünk valahogy az ágyban (...), rend-
szerint imái végén járt, s pillanatokon belül hangos ámennel tudatta, befe-
jezte, várja az ajtónyitást, amely estéről estére menetrendszerű pontosság-
gal erre az időre be is következett: anyánk belépett hálóingesen, kezében 
előretartva az ötös petróleumlámpát, a mögötte becsukódó ajtón pillanatig 
ott imbolygott hatalmas árnyéka .. De idézzünk tovább, szerényen és 
hasznosan, didaktikusan és hangulatot tolmácsolva, néhány sorral 
odébbról, de még ugyanabból a mondatból, az anya esti fölolvasásairól: 
„elvette a nagyalakú, kék könyvet, a Der Märchenbaumot, s már csak 
azért is jó volt mellette feküdni, mert onnét látni lehetett a borítóra nyo-
mott színes oválist, benne a mesefával, a különböző mesealakokkal, látni 
az izgalmasan és titokzatosan cikornyált gót betűket, amelyeket – nagy-

                                                           
313 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 4-5. számában. 



 

1290 

részt – már iskoláskorunk előtt fölismertünk, de látni a rajzokat is, ame-
lyek a meséket magyarázták; és hirtelen mindannyian elcsöndesedtünk, 
anyám pedig olvasni kezdte a rejtelmes szöveget és mi figyeltünk rá, 
mintha értenénk azt is, de – kedvünkért – magyarul is el kellett ismétel-
nie. . Az eltűnt idő után nyomoz az elbeszélő, jó negyedszázad távlatából 
délibábként játszik véle a múlt; de aki ismeri az A la recherche.. . nyitá-
nyát, a magyar és vidéki átiratban, a behelyettesítésekben és metonimikus 
csúsztatásokban más prousti motívumokat is fölfedezhet: az álom–várás 
misztériumát, az anya–várás rítusát, a petróleumlámpás meghittséget, a 
képzelgés játékait; s persze azt a Proust-nál is meglévő, majd a moderni-
tás irodalmában toposszá, sőt teóriává emelt másik motívumot is, hogy a 
mesefán termett mesék önálló életre kelnek, a könyvből, az álmoskönyv-
ből, a minden ős–könyvéből, a könyvek könyvéből születik az élet (és az 
újabb irodalom); az anderseni Roggenmuhme, „rózsaboszorkány” ott kí-
sért, „szoknyájába akadt horgas gót betűkkel”, a dunántúli kis falu határá-
ban, majd egy ember életét végigkísérvén, visszaköltözik a könyvbe: az új 
irodalomból ismét az elő–irodalomba, Pucknak vagy Machbethet riasztó 
boszorkánynak egy Shakespeare–fóliáns lapjaira ... 

Ki Fábián László, ez az elsőkönyves szerző, ki nemzedéki társaitól (s 
mellesleg a honi prózaírók túlnyomó többségétől) már hangütésével kü-
lönbözik, s ki az elméletet és a gyakorlatot tekintve egyaránt poroszkáló, 
naturalista magyar irodalomba az élet és az írás közös modern mítoszát 
talán kétfelé is vágó kihívással s ráadásul még gyanakvó olvasóit is han-
gulatos hitellel jutalmazva tudja behozni; árnyaltabban, óvatosabban fo-
galmazva: visszahozni? A külhoni recenzor Fábiánról biztonsággal csak 
azt tudhatja, mit könyve borítólapjáról meg egy antológiaközlést kísérő 
kurta bemutatkozásból: hogy egy Vas megyei faluban, Zsennyén szüle-
tett, ha jól számoljuk: 1941-ben; korán fölkerült Pestre, ott járhatott egye-
temre, s lett civilben újságíró és kritikus, hol bátrabb, hol csak kedvetle-
nül becsületes munkása a kulturális sajtónak; s csupán könyve egy–egy 
utalásából, magántréfájából sejthetően: pókerasztalnál kibicelve vagy 
baráti kézirat fölé hajolva csöndes tagja a körökön kívül és bévül levő 
írótársadalomnak. Kevés, érdektelen mindez, a fölfedezés örömét kiváltó 
művet aligha magyarázza; csatlakozás nélkül szeretnénk viszont tudni azt, 
mit Fábián íróságáról regényéből vélünk, az ő vállára is nagy terheket 
helyezve, kiolvasni: hogy jóval több, mint ígéret: elsőre is „érett” író: 
egyéni hanggal, kiforrt stílussal, szinte soha nem zökkenő, ironikus köny-
nyedségű, modern technikával s oly mondandóval, irodalomba emelt élet-
anyaggal, melyet a modernitástól idegenkedőknek is illik megbecsülniük. 
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Az utóbbiaknak szóló „kihívások” fokozatait (üdvözölve részünkről az 
írói szándékot, honi közegben nem is epigon–újdonságot) ezért érdemes 
végigjárni: ajándékként kapjak majd ők is, mit nem kevésbé lényegien 
kínál a forma. De előbb pedagógus–türelemmel a „kihívásokról” : a Ha-
zatérő lovam műfaját, hősének „státuszát” és persze játékos (avagy vére-
sen komolyan vett) „irodalmiságát” illetően! 

Kalandos történet, mese vagy regény a Hazatérő lovam? Tizenkét fe-
jezetét épp így tekinthetnők tizenkét novella laza füzérének; esetleg tizen-
két prózaversnek, „krúdysan”, „szomorysan”, „ködlovagosan gordonkázó 
(újmódi provincián: harmonikázó) lírai futamnak; avagy, formailag, ti-
zenkét, kitérőkön, találgatásokon, önkiigazításokon át kígyózó, a hetero-
gén anyagot, az asszociációk gazdagságát a stílus átfogó egységébe eme-
lő, prousti típusú óriásmondatnak. Emlékképek, képzelgések, kétes biz-
tonságú s mégis valós hitelű jelenidejű képek gomolyognak a könyv lap-
jain: az emlékezet és a tudat kaleidoszkópjában; váltakozik a hangnem 
meg az előadásmód három személye (vallomásosan, tárgyilagosan avagy 
megszólítóan, számonkérően, szónokian); az egységet mégis biztosítja a 
stílus íve meg az „átkomponált” szerkesztés, egy–egy motívum (füvek, 
virágok, hómezők, kutyák, gótikus hangulatok, biológiai funkciók, névre, 
jelképekre való hivatkozások) ismétlődése, rárímelése. I'm story, mondja 
egyhelyütt tréfásan a szerző; regénye, ha regény, életének regénye: az 
apátián gyermekkorról, a nagyanyáról és az anyáról; fővárosi élmények-
ről, egy bérkaszárnyában Hekus Dönci, Nagy Ferenc és a Rajk–per ide-
jén, avagy később, az irodalmi kávéházakban; világlátó csavargásokkal, 
Boroszlóban vagy finn földön; meg halálokkal, gyászokkal, temetésekkel, 
földi vagy égi szerelmek megsiratásával, „Káem” léniájával, Elise W. 
tragikus autóbalesetével, szemtanúként, kinek „torkát furcsa görcs szorítja 
össze” . . . Egy élet regénye, egy élet rapszódiája alig több, mint másfél-
száz lapon? Tudjuk mi is Fábiánnal, nincs „műfaj” a modern irodalom-
ban; japán hai–ku lehetne könyvének líraian sűrítő címe; lebontását, vari-
álását lássuk a szövegben: a mezők illatának, a gyökerezettségnek és a 
hányódó sorsnak, az ellágyulásnak és az iróniának, a történelmi viszon-
tagságoknak, a szorongó életérzésnek és a már–már metafizikus sóvárgá-
soknak mintegy zenei szólamait. .. 

Modern újdonság azután (romantikából, posztromantikából új közegbe 
s némileg új funkcióval átmentett újdonság) Fábián hős–választása. A 
ciklus hőse ugyanis Roald Amundsen, a mi gyermekkori olvasmányaink-
ból is kedvelt norvég sarkutazó; avagy pontosabban az a „norvég ifjú” – 
valójában nagyon is magyar gyerek és ifjú –, ki magányában vigaszként 
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és eszményképet keresve Amundsennek képzeli magát, olykor csak játsz-
va a „doppelgánger”–szereppel, olykor pedig fájdalmasetikus én–mítoszt 
kiélve azonosulva is véle. Fábián modernségében ez az érzelmesebb, 
megemelően stilizáló, „szindbádos”; nemzedéke popos érzékenységére 
vall viszont az életet és az irodalmat szembesítő iróniája, játékai a nyelv-
vel, a műfajokkal, szöveghivatkozásokkal, műveltségreferenciákkal. Mert 
regény a könyv, fikció avagy napló, ha lapjain néven nevezett írótársak is 
megjelennek, Barbara Frischmut vagy Oravecz Imre, hogy Amundsennel 
(Fábiánnal?) elbeszélgessenek? Elidegenítő, színházi szemlélettel kacér-
kodik, ha olykor „díszletet” vagy „marionettfigurákat” emleget? Valami-
lyen tudományos műfajjal is alkalomadtán, hiszen köszönetet mond a 
„munkájában segítőknek”, s lábjegyzetben megadja „forrásait”? Az 
intertextualité, az örök gyakorlatból kihámozott újmódi, az irodalmat iro-
dalomból származtató elmélet incselkedő illusztrálásai lehetnének nála a 
szövegbe bedolgozott idézetmorzsák, néha csak rejtett, de erősen jelképes 
értelmű célzások Melville-re (meg eszelős célt üldöző Ahab kapitányára), 
Joyce-ra, a „vaksi ír”-re, néha pedig élőnek föltüntetett regényalakokra, 
Konrád Bandula Ferikéjére, Szomory Harry Russel–Dorsanjára; s emígy 
kapnak új értelmet a mottók (Cholnoky Viktortól vagy Hans Carl 
Artmanntól), emígy értelmeződik rejtett „ars poeticádként egy fejezetcím: 
„lírai absztrakció” vagy egy megemlített Kandinszkij–kép címe: „hangsú-
lyos kontraszt”. Hasonló jellegűek Fábián proustos vagy krúdys stílusbe-
leérzései, de paródiái, sőt a választékosságra szándékosan nem ügyelő 
tréfái is: ha a József Attila-i Eszmélet 12. szakaszának díszletébe helyez 
egy egyoldalú nemi érintkezést, ha a hazai (nemzedéki?) divatot meg-
fricskázva hemingway-s párbeszédet „ken oda”, vagy ha egyik fejezeté-
ben, gunyorosan éreztetve az írói modorok relativitását, egy kis jelenetet 
többféle változatban ír meg. Játék csak mindez, s dohogok szemében ne-
tán nyegleség, felelőtlenség? De hinnők, hogy Fábián is úgy hiszi, hogy a 
legszemélyesebb vallomás, a legigényesebb közlés is csak a szövegek, 
stílusok szövevényéből bontható ki, a kétkedve fogadott nyelvből; ezért 
gyanakszik az elégtelen eszközre, mely készen adja mintegy idézőjeles 
fordulatait, közhelyeit, „népi”, „idillikus”, „romantikus”, „kedélyes”, „ka-
landos” stb. történetfoszlányait. S persze vállalkozásának legfőbb tétje 
mégis ezért a nyelv és az élet egyidejű „kalandja”: a nyelvi asszociációkat 
követve bejárni, lóugrásokkal, élete mezejét. Kibontott, hosszan követett, 
visszakapcsolt metaforái használati utasítások az olvasáshoz is: a vonat a 
képzelet váltóin is csattog; egy folyó zátonyai az emlékezés zátonyai is; 
egy útforgalmi és baleseti jelentés, a kocsioszlop „hézagaival”, a „sorelő-
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zésekkel”, a tudatműködésnek, az írói „nyomozásnak” analogonja egyben 
... 

Konzervatívabb elme mégis kötekedve kérdezhetné: mi értelme s 
haszna eme technikai bűvészkedésnek, s hol az a „valóságanyag”, „üze-
net”, mit egyszerűbb eszközökkel dolgozó íróitól is megkapni vél? Ám a 
valóságanyag, töményen, hitelesen, költői gyöngédséggel ott van Fábián 
karcsú kötetében, méghozzá az életnek abból a szegmentumából, melyet 
némelyek görcsös kevélységgel „valóságosabbnak” vallanak, 
posztulálnak; ott, szociográfiai gonddal, olykor akár tájnyelvi fűszerrel: 
kútkávával, fűrészbarakkal, légyfogóval, marcipánnal, fészerrel és patak-
parttal, szederfával és bazsalikomillattal. Csakhogy Fábián az ereklyéi, 
gyermekkora „fanyarkás emlékei”, egy falusi és félproletár életforma 
hosszan litániázó, krúdys–konrádos „leltárokba” vett rekvizitumai kör-
nyékéről elhessegeti az elcsépelt irodalom szálláscsinálóját: az anekdotát, 
a hazugságra, olcsó moralizálásra csábító célirányos történetet; az „iro-
dalmisággal” éppen az alja–irodalom lepedékétől szabadítja meg írását; 
költőtársától, Tandoritól kölcsönözve a fordulatot: „megtalált tárgyait 
tisztogatja meg” ő is, hogy emígy, tiszta lényegükben, a magunk hajdani 
tárgyaira ismerhessünk mi is, meghatottan, mert többségükben hajdan így 
vagy amúgy, a váltakozó vagy egységes élethelyzetekben a miénk is vol-
tak, s alázattal is, természetesen, mert közösségünk múltjára–jelenére em-
lékeztetnek. 

S aki a „tárgy–irodalmat”, a szociográfia és a Nouveau Roman eme lí-
rai változatát keveselve személyesebb tanúságtételt, közéletibb vagy 
emelkedettebb állásfoglalást is vár szerzőjétől? Megkapja azt is, ha érti a 
kesernyés iróniát és tud olvasni a sorok között, s ha fészkelődik benne is 
valami, mondjuk így: „metafizikai” buzdulás; s akkor már mindegy, ha 
kétszeresen is inkább lehangoló a tanulság, s csak kétes nyugtalansággal 
jutalmazó harmadikként, mi talán erkölcsileg fölemelő. Mert Fábián hős-
ének, ennek az ál–Amundsennek csak múltja van s homályos ábrándja a 
jövőről; jelene viszont: betölthetetlen hézag. Jégmezőket képzelhetett 
maga köré; jégmezőket, másféléket, fagyasztott is köré nemegyszer a tör-
ténelmi jelen: (a sztálinizmus „rossz szelleme”, hogy mi se finomítsuk a 
szöveg pontos, szarkasztikus célzásait); kalandra, hőstettre, álmokat meg-
valósító cselekvésre azonban nem nyílt tér: az ötvenes évek kiábrándult, 
lemondó magyar Amundsene legfeljebb „szemtanú” lehetett; „furcsa 
görccsel a torokban”. Vigasznak, menekvésnek maradna, maradt volna a 
magánélet nyilván, bár a másik fölismeréssel: hogy minden halandó 'ad 
sepulcrum' ott menetel a precesszióban, krizántémos gyászmenetben ön-
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magunk, a tárgyak, egy egész világ elmúlása felé; s ha egyetemes igazsá-
gában hétköznapi is ez a döbbenet, ez a tömény temetői igézet, tudjuk 
azért, hogy első kötetben, általában verskötetben, gyakorta bűvöli meg a 
mesterként indulót is. A valóságos Amundsen, a Sarkkutató mégsem hiá-
bavaló jelkép, s nyilván nem az a történetben fölbukkanó „Vándor” sem: 
a főszereplő (Fábián?) kétkedő transzcendenciaigényének hordozói ők. 
Gyanús az egyetlen, kizárólagos válasz (tudjuk, olvashatjuk itt is), nem a 
cél a fontos, hanem a keresés, a kutatás, a távolság misztériuma inkább, 
mint a távolságban elért bizonyosság; „az igazi titok megfejthetetlen, az is 
marad mindörökre, ez az igazi leviatán”. Az „egyetlen válasz” kéretlen és 
tapintatlan bizonyosságát miért is kenjük most Fábiánra és alteregójára, 
vallásnak, hitnek, tételes hitnek nevezve homályos transzcendenciaigé-
nyét? Hiszen talányosabb ő is, mikor olvasójával (s még inkább önmagá-
val) is játszik, enyeleg, koanázik: a teológiai ihletésű irodalomból, kígyó–
teleológiát gyártó misztikusokból ismert játékokkal: jelzéseket hintve el 
emitt, csalétekét kivetve amott, s a prousti indítás után kafkai rejtélyéi 
liturgikus kérdéssel zárva könyvét: „keresnétek a jelet, ám hol a jelölt? 
ellenben – és most legyen közös a gyónás – elkövettük a bűnt (...), tehát, 
ha keressük őt, megtalálhatjuk-e?” 

Nem tévesztünk nagyságrendet; de talán értékmérő azért a tálalás di-
daktikus hasonlítgatása is, hiszen ritka az olyan magyar prózaíró, kinek 
bemutatásakor lehet, érdemes Proustra és Kafkára hivatkozni, s ki az élet-
ről, anyagi valóságról, érzéseiről, szellemi gondjairól és spirituális buzdu-
lásairól hitellel, megindítóan, a modernitás nyelvén tud beszélni; nemze-
dékéből költőket említhetnénk inkább, a Tandori– és Oravecz–féléket, 
prózaíró társai közül, némiképp más jelleggel, más regiszterből Beremé-
nyit, Esterházyt vagy, hümmögve, a kultúrvagány szerepéből talán kinövő 
Dohait. Fábián László további útját ezért is lessük aggódó szorongással: 
futja-e erejéből, élmény anyagából a megismétlésre, továbblépésre. I'm 
story, idézzük mégegyszer, nyilván elrontva az egyszeri, önbíztató tréfás 
formulát; Hemingway-vel is ő példálózik (gúnyolódik?), hogy élete 
olyan, mintha maga írta volna; saját élete „regényét” lopkodja, ezzel 
büszkélkedett egy antológia bemutatkozó soraiban. Hisz magában? – bár 
ne tévedne; higgyünk néki? –, szeretnénk. De még inkább a könyv szöve-
gébe rejtett emblématikus tervnek: „ebben a barokk épületben (vajon mi-
ért ne mondhatnánk egyenesen katedrálist) csak egyetlen mellékhajó len-
ne eme vállalkozó szellemű norvég ifjú lelkülete, s ebbe is ugyanúgy be-
hatolna a farkaskutya vinnyogása, akár az imént a gótikus katedrálisba.. .” 
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HALÁSZ PÉTER 
Csudakönyv314 

Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék, Archaikus népi imádságok, 
Magvető Könyvkiadó, Budapest 1976, 770 lap 
 
Csodálatos könyv Erdélyi Zsuzsanna munkája. Nem olyan, amit „kiolvas” 
az ember, aztán fölteszi a könyvpolcra, ott felejti és soha többé nem nyúl 
érte, végzett vele. Ezt a könyvet újra meg újra előveszi, sőt tanácsom az, 
hogy érdemes odakészíteni a fekhely mellé, s ha úgy adódik, hogy felri-
adnak éjszaka, rossz álmok gyötrik, baljós előérzetük van, idegeik nem 
hagyják nyugodni, ám üssék föl Erdélyi Zsuzsanna könyvét és olvassanak 
belőle félhangosan a „Magam kötöttem” című versből, példának okáért a 
következő sorokat: „A szelídséget, az alázatosságot, a békességet, az 
egyetértést, áldás, hála, áldja meg az Atya.” 

Szabó Józsefné mondta ezt hangszalagra Erdélyi Zsuzsannának a He-
ves megyei Bükkszenterzsébeten és még hozzáfűzte: „Isten adta ezt az 
agyambú, e magamtúl gyün, magamtúl. Nem írtam, kedves, nem, ezt én 
mindig mondom ... a jó Isten így adta...” 

Tudományos munka ez, vitatják, tárgyalják, taglalják akadémikusok, 
nyelvnek, népművészetnek, népköltészetnek, egyháztudománynak tudós 
mívelői, az én számomra vagy kevesebb annál, vagy több, de kár szépíte-
ni, hogy nem egyéb, mint olyan csudakönyv, amilyenhez hasonlónak csak 
gyermekkoromban tudtam örülni, az igazi meséskönyveknek, amelyekben 
először találkoztam szépséggel, rútsággal, jósággal, gonoszsággal és akár 
órákig el tudtam nézni díszítő képeit. 

Elindult Erdélyi Zsuzsanna (a tudós Erdélyi János unokája), hogy járja 
az országot, s hogy hangszalagra vegye öregasszonyok régi fohászát, ön-
tőimádságot, torokfájás elleni imát, vízvetés–gyeszkentálást, fejre való 
olvasást, lábfájásra, az „essőtül való imácságot”, hályogra, meg aztán 
„hasznos imát hideglelés ellen”. „Rögzítettem imát határban, répaegye-
léskor, baromhajtás során is, jóllakotton poroszkáló állatok nyomában, 
vagy hetipiac zsibongása közben. így láttak el szóval, énekkel – meleg 
tejjel, házikenyérrel. Ha rám szakadt az éjszaka, otthonuk védelmével.” 

Olyan szép ez, hogy megirigyli tőle az ember, így szeretne maga is 
felkerekedni, felkutatni, megörökíteni mindazt, amit öreg szülék és nagy-
szülők elmondanak, falusi asszonyok immár életük kilencedik évtized-
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ében, egyik–másik már csaknem azon is túl, azért mondja a munkájáról 
Erdélyi Zsuzsanna, hogy „valójában az öregekért való versenyfutás volt a 
halállal, az azóta meghallgatottak közül – sajnos – többen meghaltak”. 

Erdélyi Zsuzsanna természetesen a tudós módszerességével végzi a 
munkáját, osztályozza, rendszerezi a begyűjtött anyagot, fellajstromozva, 
hogy milyen az anyag kapcsolódása, funkcióhoz, szórványhoz vagy 
egyedihez, s mint funkció általános, közösségi, zárt–nyitott, kis–nagy, s 
hogy alkalomhoz, helyhez, időhöz kötött szöveg-e, kötött-e, van-e ritmus-
rendje? Mindez már a tudományos kategorizálás, amiből én, a laikus, lé-
nyegében véve egyet értek és vélek fontosnak, azt, amiről Erdélyi Zsu-
zsanna így ír: „Végső soron a mi adatközlőink lettek, sajnos mind ez ideig 
nem találtunk ennél jobb kifejezést az élénk szellemű, szelíd vénecskékre, 
kik az árokháti, kertipadi, vagy téli esték hosszú beszélgetései során olyan 
sokat mondtak el nekünk magukról, elődeikről.” S itt következik a kulcs-
mondat: ” Bár testi mivoltukban a mához kötődnek, s korunk adatolja 
őket, agyuk egykori közösségi ismeretek, szemléletek, képzetek tárháza. 
Történeti inventárium, mely az átéltet, megértet egyénien, de a mögöttes, 
köröttes közösség szintjén és kapcsolásaiban őrzi.” 

Erdélyi Zsuzsanna 1969 őszén indult el gyűjtő útjára, mint írja „terepre 
ment”. A próbagyűjtések felülmúlták minden várakozását és ezért nov-
embertől nagy tempójú munkába kezdett. 1972 december elejéig körülbe-
lül hatezer darabból álló szakrális témájú anyaghoz jutott és vele a nép-
költészet új műfajjal gazdagodott: az archaikus népi imádságok ágával. 

Azt mondja neki a hangszalagra egy 80 esztendős asszony: „…el van-
nak hülve a népek a templomtól, nincs Isten akarata, a csoport akarata 
van.” Egy másik meg: „Mán a fiataloktó' el lehet a templom. Alig van a 
padban az az egynéhány öregasszony, de bizony má se délelőtt, se dél-
után, mán nagyon csekély fiatal... Én sokat dorgálom őket: fiaim, lánya-
im! Hát mit gondoltok tik? Hogy az Úristen Kukorica János? Hogy avva' 
lehet viccelnyi? Azt ki lehet játszanyi? Azt nem lehet! Hogy nektek el-
sőbb a klubszoba, a futkározás, a látogatás, a munkaheli cimborák.. .” 
Aztán a 66 esztendős Tolna megyei, kakasdi asszony erre emlékezik: 
„Mikor édesapám hozzá fogott aratni, búzát vágni, letette a kalapját, úgy 
kezdett hozzá az aratáshoz. Mondja: Miatyánk ki vagy a menyékbe, ural-
kodói mindenekben, szenteltessék meg szent neved, ég, s föld imádjon 
tégedet. .. Nehéz munka, de édesapámnak jó erős hangja vót, és ahogy 
kaszált, úgy megkezdte az aratást, ima–énekkel... S mindig úgy dolgozott, 
levette a kalapját. A nem káromkodott, úgy kérte az Istent...” 
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Ezek a kis megjegyzések, magyarázatok, amelyeket az asszonyok fűz-
nek az imához, amit eleiktől örököltek, mielőtt rámondanák a hangszalag-
ra, szakasztott olyan értékesek, érdekesek, mint maguk az imák. Ugyan-
annyit mondanak el róluk ugyanis. Van olyan, aki húzódozik, mondván, 
megfogadta, ő többet nem mondja el senkinek, egyszer már volt valami 
rossz tapasztalata, televízióra beszéltették, nem jött ki belőle semmi jó, a 
megnyugtatásra, hogy ez a masina itt nem televízió, mégiscsak rááll és 
elmondja, hogy „...én kimegyek én ajtómon, föltekintek magos mennybe, 
mit látnék? Azt látnék: héccer szentelt szent kápolnát, kívül aranyos, belül 
irgalmas, benne vagyon Krisztus Urunk, keresztfára van feszítve, arra 
ment Szent Lukács évangélista, köszön néki: Isten aggyon jónapot, én 
Uram Teremtőm! Ha lehetne öt mélységes sebeidet terenyemmel behúz-
nám.” 

Aki elmondja: Térjék Gáborné Géczi Borbála, 85 esztendős, de ő is az 
öreg nagymamától, tehát a dédanyjától tanulta, Priszka Rozália Géczi 
Jánosnétól, aki 86 éves volt, amikor meghalt 1904-ben, tehát 1818-ban 
született. S mondja róla Géczi Borbála: ő is idevalósi vót, este is, reggel 
is. – Milyen imát tanult Török Sándorné Stadler Margit hétéves korában 
Gálosi Ferencnétől – torokfájás ellen? „Ezekiás püspök elment szántani, 
békaekéjével, gyík üstökével, kígyóostorával, addig szántotta a földet, 
hogy az oszlott, bomlott, úgy oszlódjon, bomlódjon a te torokfájásod is.” 
Aztán hozzáfűzi a magyarázatot, hogyan is járt el ima mondás közben 
Gálosi Ferencné? „Nyomkodta a torkomat és közben mondta a mondó-
kát... Ezt háromszor mondta el... Hát nem szerette az édesanyám az 
ilyesmit, mert az nem vót ilyen babonás természetű. Imádkozni szeretett, 
de ilyesmit nem, s mindig úgy titokban csinálta a Naca néni, mert nekem 
sokat fájt a torkom, és aztán közbe én megtanútam, s édesanyám úgy jött 
rá, hogy a babámra én is olvastam.” 

Azt írja Erdélyi Zsuzsanna, hogy soha folklór–műfajnál nem érezte 
ennyire szorosnak ember és szöveg, közösség és költészet kapcsolatát, 
mint ennél a lírai hagyománynál. Talán azért, jegyzi meg, mert ez a műfaj 
akkor született, és nyert szerepet, amikor az embernél minden éppen „bőr-
re ment”. S azért született, hogy – bőrre ne menjen. „Ha megúszta ép bőr-
rel, kamatoztatta tapasztalatát hasonló esetekre. S átadta utódainak hason-
ló esetekre.” 

Azt különösképpen sokatmondónak érzem, amit a 70 esztendős 
kadarkuti asszony (Somogy megyében) mond kísérő szövegként hangsza-
lagra, idézve unokavőjét: Mennyen mamám, maga a templomba, maga 
csak imádkozzon, mert maga öreg, mer már magának nem sok van vissza. 
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Még ha öregek leszünk, mink is imádkozunk. „Mondom: tik má akkor 
lekéstek, má tik lekéstek.” Sírva teszi hozzá: „Le is késtek!” 

Különös költői hasonlatot fűz Erdélyi Zsuzsanna ezekhez a mindig 
kéznél lévő, mindig szájra–álló szövegekhez, s a tényhez, hogy annyi 
maradt belőle. „Ez a fölöttébb nagy szám is mutatja állandó készenléti 
helyzetét, mint az ajtó mellé rakott kis fejszéjét, melyet a vihar, jég esetén 
kihajítanak az udvar közepére, hogy menjen el az 'erős üdő'.” 

Ezek az asszonyok 80–90 esztendős „időcsúcsuk” tetején nagy magas-
ságból és nagy távolságra nézhetnek ki. Megkapó a mély bölcsességük, 
bájos ravaszságuk, a mód, ahogyan mentegetik a maguk imádságos ked-
vét, magyarázzák, rossznéven senki ne vegye tőlük, „… hát ugye, nézze, 
özvegy vagyok, nem bántok senkit, nem bánt senkise, oszt akkor én ebbe 
találom föl magam, templomban is ma már harmadszor vagyok... én ebbe 
találom föl magam, hájjá, hogy imádkozok ... Nekem ez az örömöm.” A 
91 esztendős egyházasbásti néni mondja: „Kilenc hasval tíz gyereket szü-
lettem, lelkem. Az utolsó ikrek vótak. . . Rettenetes, amit má értem, lel-
kem, rettenetes ... És mégis a jó Isten erőt, egészséget ad, hogy nem kell 
gyámol. Istent kérem mindig. Imádkozgatok, ha a dolgom elvégzem, vég-
zem a rózsafűzért. Imádkozgatok, lelkem. Megkértem a jó Istent, hogy 
adjon erőt, hogy még a többiekvel hadd lehessek . ..” Évszázadokon át 
fönnmaradt szövegek, gondolatok, kedv, hajlandóság, jámborság, védeke-
zésre való készség, erő árad belőlük, energia. „Izzást, hőt, meleget, színt, 
fényt biztosítottak, így támaszt, aktivitást, hatalmas szellemi potenciált 
jelentettek. Ezzel válhattak hasznossá, valóságot segítő haszonná. S most 
ez az egykori valósághoz tapadás teszi őket számunkra is hasznossá. 
Most, amikor lassan leválnak az őket létrehívók életéről, mert azok életé-
ről is leválik e könyörgő–zsongító szavakat fönntartó múlt–örökség.” 

Hogyan terjedtek, maradtak fenn ezek a szövegek, az archaikus imák, 
ráolvasások, védekezések, bajelhárítások, párbeszédek? 

„ .. . ülünk a kemence körül, a lámpát meg se gyújtották, oszt úgy 
imádkoztunk a padkán körbe... Együtt mondtuk mindnyájan 
nagyanyámékná .. . ezeket nem lehet elfelejteni.. . Csak ahugy otthun 
tanútuk, csak ahugy otthun imádkoztunk . . . ök is ezt összeszedtík így 
maguknak az eszektül gondolom szerint... Oszt így szokták meg, azután 
most így maradtak egymásrúl egymásra . .. Idesapám is azt mondta, hogy 
ezt még a nagyanyjától tanulta.” 

Járta az országot Erdélyi Zsuzsanna esztendőkön keresztül, eljutott 
mindenhová, nincs az országnak olyan része, ahol ne járt volna és nincs 
olyan színhely, ahol föl ne nyitotta volna kis hangfelvevő gépét, hogy 
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szalagra rögzítse a féltve őrzött imádságot, amit nem adtak mindig köny-
nyen. Azt mondja neki az egyik asszony: „Maga úgy biztat engem, ame-
lyik ló nem tud húzni, fenyegeti, hogy hújzon . ..” Egy másik meg, miután 
elmondotta a szöveget, valamelyest kedve ellenére, vonakodás után, rábe-
szélésre: „Maga ollan, mint egy kártyavető cigányasszony, kizsarulla az 
emberbül, amit akar.” 97 esztendős a néni, aki ezt mondotta, a Zala me-
gyei Nemeshetésen. – A 83 esztendős bácstopolyai születésű asszony 
levélben írja: „Az imát szüleimtől tanultam, ez volt a gyerekek első önálló 
tudománya.” A 78 esztendős öreglaki asszony pedig: „Imádkozni is lelki-
leg kő. Nemcsak úgy, mint a szajkó, hogy tudom ezt a verset, aztán egy-
formán elmondom. Mindig úgy tartottam, hogy még óvasni is mindent 
másképp kő. Az újságot is másképp kő elóvasni, mint a testámentumi 
füzeteket. Imádkoznyi is úgy szoktam, ahogy kívántatik . . . Hangsúlyo-
san kő, nemcsak egyformán elmondani, mer nincs annak akkor semmi 
értelme.” 

Úgy szól ennek a könyvnek minden oldala, minden sora, mint egy 
szimfónia, nagyzenekari mű, ezer meg ezer kis szóló hanggal, messzi 
hangok, távoliak, olyan muzsikává, olyan szépséges harmóniává formá-
lódnak, forrnak össze, hogy kiemelik az ember lelkét a hétköznapok szür-
keségéből, más tájakra, sőt, mintha az életnek merőben más szférájába 
vinnék. Ha muzsika volna, ha Bartók komponálta volna gyűjtött dalla-
mokból, időn belül világ–hangversenytermek pódiumain játszanék nagy-
zenekarok és csodálná a világ, de ezek a messzi hangok, kis falvakból, 
olyanokból, amelyek nevét sem hallotta az ember annak előtte, úgy tűn-
nék, nem jutnak messzire, mert hiszen magyar szöveg mind, ki érti, ki 
tudja lefordítani, ki tudja visszaadni színét, ízét, bölcsességét, naiv ra-
vaszságát, s mégis sokféle tudós tapasztalatát. Azt hinné az ember, hogy 
útját állják az ilyen csudaszép szövegeknek ezer határok. De vajon így 
van-e? 

„Add meg Urunk mindnyájunknak a hitet, a reményt, a szeretetek a 
szelídséget, az alázatosságot, a békességet, az egyetértést, áldás, hála, 
áldja meg az Atya.” Aki éjjel fölriad álmából, nehéz álom szorongatja, 
baljós előérzet nyugtalanítja, nem mer a jövőjébe pillantani, nyúljon oda 
ezért a könyvért, lapozza fel akármelyik oldalát, megtalál benne mindent, 
ami szükséges a megnyugváshoz. Mert nincs annál nagyobb, mélyebb, 
kiérleltebb bölcsesség, mint amikor a nép beszél. 
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HATÁR GYŐZŐ 
Három költőnő315 

Károlyi Amy: Kulcslyuk–líra, Szépirodalmi, Budapest 1977, 112 lap 
Kerényi Grácia: Csupa boldogság, Szépirodalmi, Budapest 1977, 221 lap 
Csiky Ágnes Mária: Tükrök, kiadó megjelölése nélkül, München 1977, 
96 lap 
 
Károlyi Amy, magyar költészet nagyasszonya! Vajha ne venné sértő–
goromba indításnak, ha azzal kezdem, amivel kezdem. Ezt a Károlyi 
Amyt porrá kellene törni és poralakban, ostyában beadogatni annak az 
ezer–meg–ezer magyar költőpalántának, aki azon a ponton van, hogy élet-
rontó, végzetes átváltozással egyszerű emberből „elsőkötetes költővé le-
gyen. Szokatlan és eredeti módón, a költőnő már a borítólapon elárulja, új 
kötetének, a Kulcslyuk–lírának mi a kulcsa. Ezt mondja, nem kevesebbet, 
nem mást: „Meguntam már a verseket, a magamét is, a másokét is. Vala-
mi mást kellene csinálni.” Szentségtörő szavak egy olyan országban, 
amely szellemi térképét tekintve mindmáig a költészet tundravidéke – 
kivéve ott, ahol a versözön beltengere teljesen ellepi. E pontban idekíván-
kozik Domokos Mátyás Nagyhatalmi helyzet vagy versírógép.’ c. alapos, 
szellemes, magisztrális tanulmánya, amely az Irodalomtörténet januári 
számában jelent meg. Domokos szerint az 1975-ös verstermést véve ala-
pul 220 000 verssor csak az, ami nyomdafestékhez jutott, és összehasonlí-
tásul megemlíti, hogy „a világirodalom leghosszabb ismert éposza, a Ma-
hábhárata összterjedeime csak kétszázezer sor”; vagyis „amit a Magyar 
Múzsa 1975-ben megtermelt... az volumenjében még az ősi szanszkrit 
éposz lenyűgöző arányait is felülmúlja”. A magyar költészet eljutott oda, 
ahová jó száz évvel ezelőtt a francia: virtuozitásában már minden tételes 
feladat megoldására képes és kombinatorikája telítődött; ezért mondja 
Domokos, hogy a költészet kollektív izgalmi prezenciája ma már olyan, 
mint valami – rémálmunkban megjelenő – szuper–komputer, „magyar 
versírógép Made in Hungary”. 

Sőt, kétszeresen szentségtörő Károlyi Amy Kulcslyuk–lírájának a ki-
indulása – hogy ráunva a versekre, a magáéra es a másokéra is, valami 
mást kellene csinálni, kétszeresen az egy olyan országban, ahol Páskándi 
Géza a Kortársban megjelent, Nosztalgia földjén című, 1975-ben irt esz-
széjének tanúsága szerint a külföldön születő magyar költészet, iskolásán 
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és egyetemesen, de kötelező jelleggel, megint csak úgy osztályozható, 
hogy milyen mértékben érez honvágyat. A honvággyal agyonhúrozott 
hárfás Nosztalgia–Ország jog szerinti állampolgára; a hébehóba 
hazavágyolgó költő még megüti a mértékét, éppen–csak–hogy; akit vi-
szont az otthoni honvágy–propaganda és a behódolás kikövetelése egye-
nesen taszít, arról csupán a „nincs” kategóriáiban lehet beszélni, hiszen fő 
jellemzője az, hogy nem létezik. 

A honvágy e kissé agyalágyult kategorikus imperatívuszában az a za-
varodott fogalom is felbukkan, hogy honvágyat érezni az is köteles, aki 
otthon él: ki kell érdemelnie mindennaposan, hogy Nosztalgia–Ország 
névsorolvasásán az állampolgárok közt emlegessék, mialatt versei pitiz-
nek, ő maga vigyázállásban fedez a sorban. Már akkor szemet szúrt, ami-
kor először tekintettem át Károlyi Amy összegyűjtött verseinek, a –
Talan–telennek a sajtóvisszhangját: hogy milyen tétova–lagymatagok, 
milyen „mit–is–kezdjünk–vele” hangvételűek ezek a recenziók. Az Anti–
mennyország költője otthon él, de nem érzi – miért is érezne? – Nosztal-
gia–Ország kötelező nosztalgiáját, olyannyira nem, hogy a hely szellem-
történeti szennyezéseitől megszabadulva és imperatívuszaitól 
függetlenülve, akárhol megírhatta volna verseit, Kaliforniában, Kínában, 
Olaszországban, akár arra utazik, akár ottmarad, akár otthon marad. Úgy 
látszik Magyarországon „sorstörvény” – melynek érvényesülését más, 
cinkos törvények nem mulasztják el elősegíteni –, hogy aki a „magyar 
modelltől” tovalendül, aki a magyar „verselképzelésbe” nem illeszkedik 
bele, az kihull a magyar költészet rostáján: Senecával rokonítható lemon-
dó türelme, szentsimoni, oszlopos vezekelhetnékje, halállátása, 
vanitatum–iróniája, európai modernsége a patentírozott magyar lélektől 
idegen. 

A –Talan–telen a világ költői beszáguldása volt, hol négysoros, pará-
nyi üdvözlőkártyák, amelyeket a költő felad tulajdon címere – hol meg 
Dies Irae erejű, elioti admoníciók és exhortációk a hullahurcolóhoz, akik 
vagyunk, megint csak önmaga címére; mely hazaröppentett üzenetekből 
otthon összeáll a 250 oldalas, bámulatosan gazdag kötet. A Kulcslyuk–líra 
viszont a belső univerzum beszáguldása és – ha lehet ezen a szinten fel-
jebblépésről beszélni – feljebblépés is éppen azzal a kiindulással, amely-
ről az elején szóltam: a költő hátat fordít önmagának, saját verseinek es az 
egész költészetnek, hogy „valami mást” csináljon. Ki ne ismerné ennek a 
Nagy Újrakezdésnek a vágyát a hatvanadik életév környékén, amikor az 
emberről az addigi oeuvre úgy foszlik le, hogy valósággal leég, mint a 
gyerekről a ruha –, hogy újratájolt világnak, új delejtűnek rendelje alá 
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műhelyét? Károlyi Amy új tennivalója: „lehajolni egy kavicsért, enni adni 
egy állatnak, széthúzni a függönyt és belebámulni a térbe”; hiszen „a leg-
hétköznapibb dolog a mozdulattól fényesedik meg, amivel felemeljük”. 
Bújjunk át a Kulcslyuk–líra kulcslyukán és nézzünk körül, mi van oda-
benn. 

Számra, ízre–színre–szagra: ezer minden. Felületes általánosítással: 
Károlyi Amy új kötete – a költői megragadottság objektivációja. Irodal-
mon–kívüli szerzők – rokonok, ismerősök – memorábilis aranyköpései. 
Irodalmárok, barátok, arrajáró látogatók – copyright nélkül elszálló 
aranymondásai. Olvasónaplóból kicsillogó törmelékek – vagyis az, ami a 
társművészetekben az „objet trouvé”. A lermontovi vággyal terhesen 
csüngő, égen szálló felhőként gondolódó gondolatkumuluszok egy leka-
pott csücske. Vizuális emlékek váratlan, morgensterni átértékelése. Ma-
gyar klasszikusokból, restaurátori kegyelettel előemelt sorok, melyekben 
a megigéző hol az új beállítás, hol a régi helyesírás avatag bája. Ellesett 
gyermekszáj – avagy gyermekkori emlék–morzsák. Népdalindítások fur-
csaságai. Kínaias mini–pastiche módjára kimunkált miniatűrök. Ki–tudja–
hol–felkapott frivolság, annak pesties, kacagtató szólamai. Ki–tudja– hol 
felszedett olyan gyöngyök – olyan vagányszótárba való gyöngyök, ame-
lyeket sose sajnáljunk a disznóktól. „Előre gyártott nyelvi elemek”, a hi-
vatalos nyelv, a sajtózsargon feljegyzésre érdemes nyelvbotlásai. Száza-
dok hangvételi megütése négy szóban. Madármondókák. Hálálkodás, 
hódolat–csodálat, nyelvelés a múlt jeles költőivel–költőnőivel, pl. Emily 
Dickinsonnal, akit Károlyi Amy fordított. Lírai műhelyforgácsok, ame-
lyek – szerencsésen – verssé ragadnak össze, „kollázzsá”; dúdolni valók, 
sokáig zsongó „első sorok”, szövegszínfoltok, amelyek megejtő ereje: 
vázlatkönyvi frissességük. Gyűszűnyi élmények, melyek öt–hatsoros fog-
lalatában a felidézett ismerős gyerkőc hirtelenében negyven évet öregszik. 
Évtizedek vastag palaszürkeségén is átszűrődő gyerekkori kocsizörgés. 
Mások stílusruhájába öltöztetett gondolat–voluták (ez vagy az a régi szer-
ző „mondhatta volna”). A ki–mit–mond játék spontaneitása – sokszor 
idegen nyelven is, úgy, amint az ihlet száján kiszalad. Belükkel kifordított 
paradoxonok, papjancsis bugyutaságok. Pendülő nyilak, hegyükkel az 
irónia mérgébe mártva. Az egyik pl., az „X-ről mondják” című így hang-
zik: „Életét az aranyozza, hogy a híres írónő negyedfokú unokanővérével 
táncolt valamikor.” Egy ismert angol mondást juttat eszembe: ,,I've 
danced with a boy who's danced with a girl who's danced with the Prince 
of Wales” – Táncoltam egy legénnyel, aki táncolt egy lánnyal, aki táncolt 
a welszi herceggel. A kérkedőre lesújtó irónia egyetemes érvényű. Végül: 
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féloldalas, oldalas, másféloldalas szövegtömbök, melyek – hol álomüze-
neti hitelükkel, hol lebárdolt keménységükkel, hol pergésük átszellemült 
patakcsörgedezésével önfényű versprózaként – kiragyognak a kötetből. 
Károlyi Amy, magyar költészet nagyasszonya nem szégyenlős, nem szív-
bajos, nem érti félre, ha hebehurgya magyarázkodásomban még így is 
megpróbálnám jellemezni: ez az övé a legeredetibb eredetietlenség (ami-
vel a kötet vendégszövegeire célzok csupán) – de ennek vállalásához 
nagy–nagy alázat kell; márpedig alázat nélkül a költő az, ami a keresztény 
– szeretet nélkül. Az alázat jutalma a szüntelen megragadottság; az át-
élés–beleélés, versre–váltás szakadatlan készsége és annak túlságai. Az a 
fajta lebegés, amelynek túlságai ellen Avilai Szent Teréz is nemegyszer 
berzenkedve tiltakozott, ha levitációja túl sokáig tartott és ő az isteni erő-
vel perelni kezdett, hogy engedné vissza a földre. 

Ami új Károlyi Amy Kulcslyuk–líra c. kötetében – és ha nyugaton nem 
is rokontalan, de a magyar irodalomban elsődlegesen eredeti, az alkalma-
sint az, hogy a szó közegében feltalálta a „meditációs objektumot”. Ez a 
lelemény nem arra való, hogy oldalszám falják, mint valami lektűrt, an-
nak álcázott szociográfiát, avagy detektíves meseregényt; hanem arra, 
hogy ki–ki benne a maga meditációs objektumára rábukkanjon, könyvét 
reggelenként ott felüsse. Hogy azzal szemközt ülve – lelkiismeret–
vizsgálatot tartson. Hogy elviselje a múlandóság katasztrófáját. A szem-
besítést esendő–önmagával. 

 
* 

Igaz, Kerényi Grácia, 1968-ban kiadott, Azonosulások c. kötetével 
kapcsolatban még így vallott: „nemzedékemmel együtt vívódom a költé-
szet aktuális problémáival: vajon lehet-e, kell-e, érdemes-e még verset 
írnunk?” Ám a magam részéről azt hiszem, a tíz ujjamon meg tudom 
számlálni, hányan vívódnak igazán ezzel a problémával; hányán szegezik 
tulajdon mellüknek a tükörben ezt a kérdést, most, az olvasótábor beteges 
versigénye és a versírók kóros diáréja idején: lehet-e, kell-e, érdemes-e 
még verset írni? Két évvel ezelőtt jelentette meg az Európa Könyvkiadó 
azt a lélegzetelállító Miron Bialoszevski–kötetet, amelyet Weöres Sándor 
társaságában Kerényi Grácia fordított, de a kötet forgatása közben érezni, 
hogy az értelmezés egésze és az átköltések oroszlánrésze szintén a költő-
nő munkája. Ennek a kötetnek remek Utószavában Kerényi Grácia jól 
érzékelteti, mekkora fázislemaradással jár a lengyel költészet mögött a 
mai magyar, sznob ballasztjaival, szent teheneivel, beépített protokoll–
totemjeivel; s ez a lemaradás főként az „őszinteség” giccses és színpadias 
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értelmezésében nyilvánul meg. A lengyelek tudják, hogyan kell csontra 
vetkőzni; a magyarok nagy általánosságban eljátsszák az őszintéskedés 
színpadi nagyjelenetét. A lengyelek nem „csatlakoznak” az avantgarde-
hoz, mint a befektetéseivel eladósodott kereskedő, aki „szalad a pénze 
után” s nem írnak csinálmányokat a csinálmány kedvéért. Kerényi Grácia 
viszonya Lengyelországgal, az országgal és az irodalommal immár vissza 
nem csinálható, életre–halálra szóló szerelem; és hogy ennek a delejes 
hatásnak köszönheti-e avagy jó magvai elültetve megvoltak eleitől fogva 
tulajdon televényében – nem kutatom; de számomra kétségtelen tény, 
hogy Kerényi Grácia az a mai magyar költő, aki a legszigorúbb volt ön-
magához, a leginkább hajlamos volt vadhajtásainak könyörtelen vissza-
nyesésére és – ami a fő – a legnagyobb utat tette meg maga körül s ez az 
út, csigavonalban, önmagától a legtávolabbra sodorta. Megragadó bizo-
nyítéka ennek legújabb kötete, a Csupa boldogság, amelyet a Szépiro-
dalmi Kiadó vett idei listájára; de már a kétszavas cím minden szavát gu-
nyorosan megkérdőjelezve kell értelmeznünk. A könyv szélesen kinyíló 
parabolája jól példázza, mint lesz egy mélyen érző, gyermeki hitű katoli-
kus költőnő oly kiábrándult, oly nekikeseredett istenkeresővé, hogy a ci-
nizmus felhasználásával, kegyetlen kifigurázásával és végső leleplezésé-
vel a szemünk láttára agyonveri magát a cinizmust. Kerényi Grácia Csupa 
boldogság c. kötetének megjelenése után senki sem állíthatja, hogy a ci-
nizmus önmagában cél, hogy a cinizmus biztos rév – hogy megoldás, 
hogy megérkezés. 

A Csupa boldogság sok részre oszlik. Az első az, amelyet a szerző 
Előjátéknak nevez, félszázoldalas paródiája egy olyan regénynek, amely 
csupán franciául jelent meg, magyarul soha, szerzőjének neve Magyaror-
szágon anatéma, ennélfogva félő, hogy akinek a kulcs birtokában nincs, 
ezen az íráson kívülreked; s az a szűk kör mulathat rajta csupán, hivatásos 
irodalmárok szűk köre, akiket beavattak, mit kell tudni e levélke–regényke 
megértéséhez. E regény–paródia humora kriptikus, stílusa költőieskedő–
szentimentális és még az a „príma maniera”, ami csupán mértéknek van 
jelen, hogy legyen mihez hasonlítani a kötet többi darabjait – az „ultima 
manierát”. És ez az utóbbi, az „ultima maniera” az, amelynek olvasása 
bámulatot, lelkesedést és hódolatot ébreszt bennem a költőnő tehetsége, 
merészsége, érettsége és élveboncolásai iránt. Szándékosan mondtam 
költőnőt – mert nemegyszer felmerült bennem, hogy az a többlet, amely a 
Csupa boldogságot a hozzá némileg rokonítható Örkényi Egyperces no-
vellák fölé emeli – ez a többlet éppen a költészet ereje, a költészet íjának 
pendülésig feszített húrja; márpedig ekkora felfokozottságra, ekkora fel-
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feszülésre csak az képes, akinek ilyen íja van. E gyilkos szatírákban teljes 
magukkellető rondaságukban bontakoznak ki az élet szörnyeteg közhe-
lyei, a szavaknak, a köznyelvnek az a kompromittáltsága, amelyről Keré-
nyi Grácia a Bialoszevski–kötet Utószavában beszél; s e pontban megint 
csak amolyan piedesztál–forma pellengérre kell állítanom Kerényi Gráci-
át, aki kevesedmagával viseli súlyát e titkos tudásnak – annak, hogy ha 
valamitől, hát legkivált ettől kell félteni a magyar irodalmat: a nyelv 
kompromittáltságától; a fogalmak, az értelmek „besározottságától”; hi-
szen ő maga írta, jelölte ki célul: „föltárni az érzelmek és az indulatok, a 
„gyarlóság” és a „jóság” kompromittáltságát, de vállalni is őket, a maguk 
kompromittáltságában”. 

E történetek egyike–másika a Csupa boldogság c. kötetben oly dög-
szürke s oly nyomasztó, hogy aki nem elég viharedzett hozzá, hát sival-
kodni kezd tőle. Csak sivalkodni lehet az ún. írói alkotóházak hitvány 
üzekedésétől az Ezeregyebédutánban; s ha igazán ilyen az alkotóház, ha 
igazán ennyire az aggmenház és a tenyésztelep keresztezése, akkor joggal 
és méltán dereng fel a kívülállóban a kérdés, hogy a cinizmus emez óriás 
akváriumaiban ugyan mit és hogyan lehet alkotni? Ugyanígy sivalkodni 
támad kedve az embernek a Szabad szombat c. remekbefaragott ultra–
hiper–realista tárcanovellától, amely azt mutatja be, milyen elviselhetően 
elviselhetetlen, mennyire céltalan, öröm – élménnyel mennyire bebúto-
rozhatatlan az a bizonyos „szabad szombat” – ama vasfüggöny mögötti 
intézmény, amely Nyugaton ismeretlen, lévén itt minden szombat szabad. 
A Klárika, a Liza és a fiuk, a Király fifi meg a többiek odáig fokozza a 
nyíltságot mai életünkről, hogy az ma még Budapesten szinte illetlen, de 
legalábbis feszélyező. A nimfomániás jólányról, aki állandóan magyaráz-
za bizonyítványát; a filmes „galeri”-ről, amelynek fiatal szereplői a sze-
relmi kísérletezés, a szexi törleszkedés, a törtető párcserebere kibogozha-
tatlan gubancaiban élnek–csetlenek–botlanak; a mindenféle fesztiválok–
rendezvények–esztrádműsorok margóján szaladgáló fiatalok (és nem–is–
olyan–fiatalok) ügyeskedése a Visztula–parti fővárosban, hogy estig a 
fejük fölé fedelet, a hasukba meleg kanalat kerítsenek, lótás–futás, lyukas 
ígérgetés, a nagy befészkelések és a tartós kirúgottság mint emberi álla-
pot. A kötet egyik legsikerültebb darabja az Érzelmes utazás, amely Ker-
ge Mókus és Kicsi Kocsi szerelmét mutatja be, ahogyan a szerzőnő ördö-
gi–görbe tükrében megjelenik; s minden egyes fejezetecske végén ott áll a 
falsul–túlrepesztett, bartóki trombitajel – egy–egy slágerszöveg utolsó 
sora, ahogy visszadudál a múltból: „Egyszer talán megérzi egy csók tüzé-
ből, hogy én hogy szeretem magát” – „Engem még nem szeretett senki, 
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engem még nem csókoltak szívből, igazán” – „Ma még az ajkam a szádon 
ég” – „Lári–Fári, nem kell várni, frissen jó a csók” – „Ezt a nagy sze-
relmet tőled kaptam én” – és így tovább. A Kiterítve c. darab (Vie 
romancéé alcímmel) alkalmasint a mindenkori irodalmi totemállatok kö-
rül kialakuló kacagtató személyi kultusz vitriolos gúnyrajza; el tudom 
képzelni, hogy a soros ravatalon épp terítékre kerülő totemállat ettől az 
írástól még holtában is felvisítana. Szent meggyőződésem, hogy Konrád 
György szövegei óta ilyen erőteljes írás nemigen került ki magyar író 
keze alól, mint amilyen Kerényi Grácia Csupa boldogság c. kötete – 
amelynek ilyen sajgatóhal ütése legyen s amely Nyugaton sem veszti ér-
vényét, mint irodalom és mint kordokumentum. 

 
* 

Miféle közelítéssel, „hozzáállással”, hogyan is írjunk költőkről, új kö-
teteikről? Hogyan, ha azt tapasztaljuk, hogy jelzésrendszerünk egész terü-
letén a szeizmográf apró rengéseket mutat, értékskálánk mutatója jobbra–
balra billegve, vadul kitér és horribile dictu, rádöbbenünk, hogy egy nyel-
vet beszélünk ugyan, de nem egy nyelven beszélünk? S hogy is lehetne 
értékskálánk azonos, hiszen egy érdemes ítész (az ÉS hasábjain) egy svéd 
fordításkötettel kapcsolatban azzal sajnáltatja a svédeket, hogy kétpupú 
teve módjára, kettős hátrány súlya alatt görnyedeznek: hogy nem volt 
Petőfijük és hogy akárcsak a franciák, spanyolok, olaszok, idestova fél 
évszázada szakítottak a kötött formával (micsodás hendikep!) – egy másik 
érdemdús ítész pedig, fiatalok Antológiájától számon kéri a nem–
akármilyen: helyesen értelmezett közösségtudatot; a nem–akármilyen: 
helyesen–értelmezett valóságábrázolást... Szerencsére nem 
szimplifikátorokból áll az irodalombírálat, nagyon jól tudjuk, hogy Csiky 
Ágnes Mária nyugaton magyarul ír, amint kötetei hosszú sora bizonyítja – 
de ott vannak, tőszomszédságában, közvetlen szellemrokonai Nemes 
Nagy Ágnessel az élükön s vele azonos rangban – ő és Kiss Anna, Sóly-
mos Ida, Tóth Eszter és mások; egy szellemcsapat. 

Hosszú, felívelő költői pálya, amely 1957-ben az Így üzenek verseivel 
kezdődött s legújabb állomása Csiky Ágnes Mária idei új kötete – a Tük-
rök. Ha végigkísérem, úgy érzem, nem annyira a szellem, mint inkább a 
lélek felszabadulásának története. A vele született verskészség mindig a 
keze ügyében volt – s tudjuk, milyen előnyei s mekkora veszedelmei van-
nak e könnyedségnek –, sőt, az otthoni líra modern, de elfogulatlanul kí-
sérletező, a kötött formát csakúgy, mint a tört sorok szabad sodrását az 
ihlet önkényére bízó képviselőivel e folytonosság nála sohasem szakadt 
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meg; csupán az történt, hogy Csiky megunta–kinőtte–levetette a szokvány 
verselképzelést – meg a neo–avantgarde sablonjait is – és last not least, 
abban a nyugati kultúrkörnyezetben, amelyben a rohanó hedonizmus nem 
ér rá époszi méretű építkezések megmászására, maga fölé függesztette az 
aszkéta tömörség, a végsőkig–leegyszerűsítettség intelmes imperatívu-
szát; így azután egyik–másik darabja Giacometti–szobrok szikárságával 
ijesztget. S hogy e hét ciklusból álló kötet mennyire a lélek felszabadulá-
sának története, azt misem bizonyítja jobban, mint az 1967-es keltezésű 
Libera nos a malo című etikai, hitbéli számvetés. Bízvást meghagyhatjuk 
ott, ahová kívánkozik: a gondolati költészet otthoni, sovány, bár nagytisz-
teletű kategóriájában; ám az a Könyvtár, amelyben e gondolatok gondo-
lódnak, többet utazott annál a 133 évnél az időben, amennyi azóta eltelt. E 
darabban a ma divatos neo–szecessziós, poszt–szimbolista mélységeket 
hiába keresnénk. Heideggeri rovancsolás ez, amelyben a költő felméri a 
lenni–kényszerített ember létállapotát, a manicheizmus dualista átkát, 
amelyet kétezer éves kultúránk hiába próbált a legkegyesebb véka alá 
rejteni: „ő a vétkes / aki a világot megosztani képes: / Jó/rossz”. íme, 
szellemtörténetünk partomlása végén, a könyörtelen exisztencialista 
multiverzum látomása: „A nagy törvények végtelen közömbös / arcán az 
értelem nem lel utat / Az erkölcs cipőjében indult / kalandra a gondolat”. 
Ám ebben a mindenségben, amely maga „az Ördög nélküli pokol” – s 
ahol az űrtér tátongásán földi moráliát hiába keresünk, ugyan „erkölcsöt 
ki tanít a tűznek?” – ebben az ördög–nélküli pokolban az ember magára 
maradva ődöng: „csupán az ember védtelen / halálig teherben jár / a sze-
retet álmával I ... I Csupán az ember vétkezik / csak ő lehetne jó”. Leszá-
molás ez az ember különleges, kivételezett és oltalmazott voltáról alkotott 
ábrándvilággal – s hogy ez mennyire így van, abban csak megerősít ben-
nünket a címadó Tükrök kicsengése: „Tárulj rá kelet / ne zárd el nyugat / 
ágyúk öblögetik a torkukat / a fák fehér szívét az akna tépi / / Megpróbál-
tam tájaidon remélni / föld lélegzeni fullasztó szagodban / annyi feloszló 
hit hever még hantolatlan”. A kötet oly monolitikusán egységes, hogy 
ciklusokra bontása talán csupán az áttekinthetőség kedvéért történt; hi-
szen minden darab ugyanannak az Egyetlen Versnek a tükörcserepe, egé-
szében az Egyetlen Metafora keresése. A 173. emelet című terjedelme-
sebb darab a rémület frissességével hat s olyan, mint a lidércnyomásos 
álomból való felriadás szorongó rekapitulációja: „Ez a százhetvenharma-
dik emelet/ Az ablakon nincsen üveg / Fal nem áll csak ablak / A szom-
szédok szelídek / A babonának nem hiszek / hogy a százhetvenharmadi-
kon mások is laknak”. A rémálom e könyörtelen felhőkarcolójából hadd 
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álljon itt ez a trouvaille: „Szerelők / járják / az emeletet / bevezetik / há-
zunkba / a szeretetet / nyargal /a vezeték / villog a drót / / nem hoztak 
kapcsolót”. Különös lakótorony, ahol a látogatót (alkalmasint) megbünte-
tik, ” ... a sarkon állig meztelen / ibolyát árul” s ahol „büntetlen kinézni 
nem lehet”. A jönnek az erdők-ben a metropolist ellepi az álomrengeteg, ” 
. . . megáll a levegőben a malom lapátja / megállnak a gondolatok / nyur-
ga daruk fémszája bezárul / befejezetlen marad a ház”; a hálószobákban 
ezalatt „emeletről emeletre / lefejtik a falakat a szeretők / / Csillagok ők 
egymásra forognak”. Az erdő Rendje ez, amint az Oestrus ősingere rende-
li, megszűnik a nappal geometriája, az egyenes vonalak uralma – és: 
„mint alma a szeretők éjjelén által / gurul a nappal négyszögű föld”. Ki-
magyarázhatatlan létfájdalmával szinte a falat csikarja a Citrom, mely 
alcíme szerint „a józanság bódulata” és olyan, mint az idegösszeomlás 
ütemelőzője; ezt érzékelteti a „késfoka íz inyet sajdító hidegség”, erre 
vall, hogy „a napból szilánkok hullnak savanyú szikrák / áttetsző üvegíz 
hullámzik égigérő savanyúság”; íme, ide jutott szilánkra töredező, 
megtapostan cikkenő–csörrenő világunk: „madarak fogják az eget fel, 
hogy szét ne essék”, a város „a reggel üveg bőrében reszket” s a harangok 
is olyanok, hogy „egynek sincs nyelve”. Harangok csengés–bongásánál 
ijesztőbb ez a zúgó megnémulás. A Sírás helyett a kötet Nielsen-i hang-
szerelésű, nagy szimfonikus darabja. Gyermekkor és anyasirató az első 
tételekben, de a föld elsiratására mögötte felsorakozik a lamentáló kórus: 
„Odaveszett a nap az égről / jéggé őrlődve zuhogott / az éjszaka fonnyadt 
ínyéből / kihullottak a csillagok / este nem akar este lenni / az idő szeme 
fennakad / pupillájába beleveszni / indul a szikrás pillanat / Legyalult táj”. 
íme, a „percenként kezdődő / percenként széteső világ” önelsiratása. De 
Csiky regiszteréből a humor sem hiányzik, persze annak csúfondáros, 
bartóki fajtája, az ütőhangszerek előre ültetésével; mint az Ablak című is 
(a Boldog ritmusokból). A társasutazások gyilkos torzrajza, ahol „pőre 
felkínálkozás a tó” és a ” ... homorú / ölét ünővé bűvölt Európa / párzik az 
éggel fröcsköli / a tejhabot pimaszkodó hajókra / / Vakációra idetérnek a 
leköpdösött istenek / kasszátát szopogatnak I... I Zeusz átfestett tragacsán 
Pontresina felé robog / Mini–dél / koturnusza ciprus / tótágast állva is 
lebeg / édes édes Afrodité mellbimbói / szőlőszemek / rohadnak semmi 
sem steril türkizbe szédül a penész / négy rühes oszlopszent hasát feltárva 
tűző napba néz / mit tesz kiégett szemgödör / kővé szikkadt szivárvány-
hártyák / a köldök maga issza már a vakság boldog látomását”. Ugyan-
ilyen, idegenforgalmi reklámról lelépett, strandjelenség az is, a követke-
ző, az a Pálma, akinek „Árnyéka van, de nem használja”; mert ő „a sóhaj-
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tások nádszállánya” és mert „a tudatlanság almafája / is árnyéktalan”. Az 
Útijegyzetek (1964/67) c. ciklus otthoni látogatások lecsapódása; az Az 
utcán magyarul beszélnek a leszázalékoló, kiábrándult józanság hangja, a 
Hegyalja–út a gyöngéd nosztalgiáé; a Tolna márciusban „az időnek ko-
nokul ellenszegülő / hamubőr táj” ijedelme; A Bodrognál pedig merengés 
a sors foglyaként odakötött „két öregről”, aki „szűk homlokú házak 
megett” él sokadmagával s még a táj is olyan a „keselyű szélben”, hogy 
„a jobbra balra árok meredek sötétség” barátságtalanabb már nem lehetne. 
Ugyanide tartozik a külön ciklusba sorolt és Nemes Nagy Ágnesnak aján-
lott A Déli; a hazalátogatót a gyermekkori élmények megrohanják és 
megütköznek a látottak ridegségével, sivárságával: olyan Katalaunum ez, 
amely halálig tart. Csiky Ágnes Mária új kötete, a Tükrök vallomás a 
megragadottságról – hiszen Látomás c. darabja akár Ars Poeticának is 
beillenék – a lerázhatatlan vízióról, amely ” ... csak a szele a képnek / 
vagy csak a szél szele / csak a szél szele szegélyének / széthessentett lehe-
lete / az ujjak résén átszivárgott / légáram vékony szála / volt a látomás / 
minden más pára”. Az igaz ihlet tipródó szerénykedése ez és babonás 
szemérmelése – attól való féltében, hogy ha ránéznek, felrebbentik. Ám 
az igaz ihlet megismerszik a szándékról, ahogyan kézenfogva követi az 
elsiratott Édesanya örök mércéjét – „Mércének add magad / hogy csak az 
igazat” – és még valamiről. Arról a halkyoni hangról, amely Csiky Ágnes 
Mária költészetének kivételes sajátja. 
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ALBERT PÁL 
Thinszről, a Határsávok ürügyén316 

Thinsz Géza: Határsávok, Magyar Könyvkiadó, Stockholm 1976,55 lap 
 
Miért csak Nagyember anekdotázhat élő kortársáról (kiváltképp, ha amaz 
is Nagyember), miért csak az emlékirat szerzője festhet kései portrét az 
Emberről, ki ily távlatban persze mindig példás kulcsa és kiegészítője a 
Műnek? A hagyományos szereposztásban miért legyen a recenzor 
„fancsalképű írásszakértő”, ki ravaszul és egyezményesen rejtegeti, hogy 
meglátásait nem pusztán a divatos és modern személytelen módszereknek 
köszönheti, s a szövegből esetleg utólag bányássza ki, bűnjeleit kutató 
kajánsággal vagy baráti empátiával, mit emberén, embere körül már ko-
rábban kiszimatolt? A tapintatlanságnak, cinkoskodásnak legyen mégis 
mentsége most, hogy kortárs, nemzedéki társ, jó ismerős aligha tudna 
szenvtelenül írni Thinszről: magáról s persze szűk kis világáról is szólna, 
ha róla. Enyelegjünk tehát, hogy nincs összejövetel, irodalmi est, hol az 
egybegyűltek ne csorduló örömmel fogadnák T. G. megérkezését: szem-
hunyorító várakozással, a vámmentes árpalé reményében, a szesztestvér; 
az örökifjú s hevülékeny trubadúrt: hálát előlegező mosollyal a hölgy 
koszorú; a tisztes északi polgárnak álcázott merkúri szellemet, kamaszos 
bájú slemilt az őszülő, pocakosodó gimnáziumi padtárs; egylete felkö-
szöntőjét, „verssé íróját” s házi poétáját az elnök és a szervező titkár; köz-
érthető költőjét a nyájas olvasó, hangot lebegtető, kántáló, fülbemászóan 
fuvolázó fölolvasóját a nagyérdemű közönség... A recenzió műfajához 
mégis illőbbre fordítva a szót: kínálkozik tanulság meg használati utasítás 
még ebből a suta enyelgésből is. Az egyik a belterjes közösségre vonat-
kozik, melynek tagja, lehet tudni azért, néhány, a két országban jegyezhe-
tő költő s író is; s ha valamikor, valamilyen egyetemes magyar irodalom-
történetben fejezet, bekezdés, lapalji jegyzet lesz belőlük, „irodalmi tuda-
tukat”, időszakos irodalmi életüket megvilágítani nyilván segítenek majd 
Thinsz „alkalmi klapanciái”, megbízatás nélkül is jóváhagyott nemzedéki 
hangulatjelentései, egy–egy szállóigévé, jelszóvá, incselkedő és öngúnyos 
csatakiáltássá vált sora, fordulata: „Mikesen innen, Berzsenyin túl”; „ön 
ugye svéd?”; „nyugodalmas Nyugaton nyelvemet nyújtogatom”. A másik 
közvetlenebbül Thinszre: költősége jellegéhez közege, keretei felől köze-
ledve. Mert talán nem mindegy, hogy a nyilvánosság előtt, ártatlan sze-

                                                           
316 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 4-5. számában. 
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rénységgel bár, Thinsz „költőként” él s viselkedik: asztal mellett, úszó-
medence partján is „alkot”, noteszába szorgalmasan jegyezve versötleteit, 
az értelmező és egyéb szótárak hitelesítésére váró szösszeneteket, szófa-
csarásokat. Játék ez, gyanítjuk, másoknak is tükröt tartó komédia, de talán 
önbizonygatás is; bár régóta nem az az érdekes benne, hogy egy huszon-
éves fiatalember még amott a honban, majd svédországi diákként elhatá-
rozta, hogy a nemesebb vagy fülbemászóbb hangnemekkel próbálkozva, 
azokat kölcsönözve, de mindenképpen költő lesz; megnyugtatóbb, hogy 
manapság, mikor már saját hangja van s poétaként a köz vélekedése sze-
rint is létezik, még mindig az: még jobb, még poétább akar lenni. S nyil-
ván érzékenységét, netán témáit is jellemzi, hogy újmódi vándorköltő-
ként, vakációit föláldozva és elaprózva járja ő az előadóesteket Bécstől 
Maastrichtig, keresve közegét, közönségét, a nyájas olvasót, olvasónál 
inkább hallgatóját: homályosan elhitetvén magával, hogy nem elegendő 
az emigránssorsban ritka szerencse: a nyomtatásban megjelent öt kötet; 
verseinek jobb „médiuma” a hang, saját hangja, az intonáció talán többle-
tet hozó felhangjaival, mint a szellős szedésű papírlap. Úgy kell hát érte-
ni, hogy Thinsz többet bíz a hangra, az előadói jelenlétre, mint az írott 
szóra, a cinkos jelenre tesz inkább, mint (pátoszosan) a maradandóságra; 
vagy akár úgy is, hogy sokat, túlsokat ír, gyengébbet, esetlegesebbet is a 
sokban, s a sokból még a valamennyit is rostálatlanul közzé adva? Hall-
hattunk s pláne olvashattunk róla már ily vélekedést, nem is sanda pél-
dákkal alátámasztottat, csak nem szerencsés pillanatban s nem az alkathoz 
szabott tanácsokkal. Mert T. G.-nek, bizonyos értelemben (nagylelkűen: 
„kosztolányisan”): a „felszín” költőjének, mások megfogalmazásában: a 
„hétköznapok költőjének” sok versben, esetleg elég sok rossz vagy jelen-
téktelen versben, önmaga okulására kellett megszabadulnia eme érzé-
kenység és betájolás fölös habjától, csalóka pótszerétől: híg banalitástól 
és lapos példázódástól, gimnazista bölcsességtől és súlytalan közéletiség-
től, pillanatfölvételtől, sláger–érzelmességtől, csilingelő mondókától, köl-
csön–lanolintól és átültetett galagonyától, rózsadombi és Tanto–dombi 
áthallásoktól; ám épp akkortájra kezdte ezt a talmi modort levetni, a „mi-
nőségi ugrást” akkor, a hatvanas évek derekán tette meg, mikor a zsengé-
iben szembeötlőbb vétkét, gyengéit ráolvasták. Jómagunk azóta tartjuk 
Thinsz költészetét a két irodalomban számon tartandó költészetnek, végre 
megtalált s már alig mutáló hangját egyéni hangnak. Ezért is hivatkoz-
nánk most szívesebben utóbbi három kötetére; a recenzori alkalom vélet-
lene és kényszere, hogy a legfrissebből, a Határsávok karcsú füzetéből 
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kell, a megemelt egyidejűségből, kiolvasni talán a kialakulás, a módosu-
lás sorrendjét is ... 

Szerelmetes természetű férfiú, érzelmes, olvadékony s a bájos félszeg-
séget játékosan túlzó gesztusokkal leplező alkat T. G., avagy indulásakor 
a trubadúri szerep tetszett meg néki: ártalmatlan zsengéiben itt engedett 
leginkább a sláger–ihletésnek. Gyanútlanul hihette, hogy a legkönnyebb-
nek tetsző (s a magánéletben gyakran tüstént jutalmazott) műfajban irat-
kozhat föl a Költők közé; holott aligha van nehezebb feladat, mint láttató 
erővel megjeleníteni s hitellel magasztalni a szépet: s ráadásul úgy hódol-
ni, miként előtte soha nem tették. Az eszményítő dal, az olvasót is meg-
győző panegirisz, a szublimált érték meg a „pozitivitás” közvetlen meg-
nevezése – tudóskodás és kibúvó, egyre egymáshoz irányító árnyak ker-
getése nélkül – talán csak a legnagyobbak ajándéka; Istenhez, égi s földi 
istennőhöz, ideálhoz ők tudnak s merhetnek egyedül szólni; az igazi tru-
badúr is vagy valóban misztikus, vagy rejtjeles „poeta doctus”. Kerülőút 
lehet szerencséje a többinek, hogy ne cuppogjon a vizenyős szentimenta-
lizmus lápos vidékén: az erotika és a (minden korban bevallható) perver-
zió elhajlása: kitérője; Thinsz esetében (óh, szemöldökét összevonó, tole-
ráns korunkban netán kevésbé toleráns olvasó!), alig szókimondóbban 
azért, mint például hajdan Dsidánál vagy Nadányinál. Mert T. G. költé-
szetre bízott perverziója: eklektikus csapodársága; hogy szerelmes versei-
nek külön–külön akkor nagyobb hitele, ha sorozatban olvasva sejtjük: 
asszonyhoz, anyához, szeretőhöz, utcán megpillantott kamaszlányhoz, 
tükörben meglesett vetkőző gyereklányhoz: egyhez, tucatnyihoz, sokhoz 
írta őket. Érzékisége pedig: a „földarabolt test” részeinek dicsérete, a bol-
dog fetisizmus hálás hedonizmusával, olyképp kissé, ama toposszal élve, 
azt lebontva, szétszórva, mit a francia poéták „blason du corps féminin”-
nek hívnak: külön megnevezve, jelzősítve, a szóban is élvetegen élvezve 
a tarkót és a gerincet, a bőrt és a nyelvet, a mellet és az ujjhegyet, az ösz-
szekulcsolódó kezet s lábat (meg a költői szótárba oly szépen s lovagiasan 
fölvéve a csiklót) – csak az arcot meghagyva jeltelennek („arcod mezte-
len”, „úgysem mondhatom el arcodat”): a pozitivitás szemérmesen meg-
őrzött egyetlen székhelyének, avagy perverz szublimálással az élvezkedő 
földiségben. Vélnők, a közre kirótt erkölcs nem csorbul ki az ilyen gya-
korlaton; Thinsz és a hozzá hasonlók, poéták tömött sora nyer viszont 
véle költői hitelben; s nyer akkor is, ha a földi érosz metaforahálózatát 
más témára vetíti ki: csúf tudós nevén minek is mondjuk, mily szimbólu-
mokkal (Május 28, este tizenegynegyvenöt). 
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Az igazság persze az, hogy Thinsz korai, „slágeresebb” szerelmi költé-
szetében is volt időnként valami ellenpont, holmi heinés, morgensternes, 
mértéktartóbban: eörsis fanyarság, az emelkedettséget lejárató nyelvöltö-
getés és önirónikus csattanó, „pointe”. Otthonról, magyar nyelvű olvas-
mányaiból hozhatta ezt még magával; az egyensúlyteremtés keservesebb 
leckéjét új közegében, a „kockalelkű” skandináv világban szenvedhette s 
tanulhatta meg: kétszeresen „idegenben”, hiszen egy régi, 57-es versében 
azzal büszkélkedett, arról panaszkodott, hogy elhagyott honában is „ide-
gen” volt. De jól emlékszünk a többi versre is: a svéd jóléti államról, az új 
világ becsületes szürkeségéről, józan ridegségéről, leplezett lelketlenségé-
ről. Akadt köztük néhány sikerült is: elismerő, meg ahogy mondják, tár-
sadalmat bíráló egyaránt; dokumentumként mind érdekes, menetükben 
egy lehetségesen szerencsés adaptálódási folyamatról értesítenek. A Ha-
társávokban ez a téma már inkább csak a sorok között bújkál: a magán-
ember, érzelmesen szólva, talán nem eresztett mélyre gyökereket, a svéd 
életforma időközben mégis hétköznapi s majdnem természetes, a maradék 
életre nyilván egyedül élhető eleme lett a svéd állampolgárnak, svéd ki-
adói munkatársnak és svéd műfordítónak. Boldogító, tökéletesen kielégítő 
eleme is? – nyilván emígy tennék (teszik) föl a kérdést, kik a külföldön 
letelepedett magyarnak a szívfacsaró honvágyat és az egyedül üdvözítő 
nosztalgiát kölcsönzik (mint például Páskándi Géza jóakaratai, de inkább 
önnön lelkületéről és képzelgéseiről valló, könnyesen gordonkázó tanul-
mányában a Kortárs júliusi számában), főként ha még azt is tudják, hogy 
távolba szakadt hazánkfia gyakorolja a „párbeszéd művészetét”, Thinsz 
esetében, igaz, inkább két irodalomnak szeplőtlen műveit két irányban 
tolmácsoló–közvetítő szorgoskodásával, mint politizálgató szószaporítás-
sal, oktondi nyilatkozatokkal; nem ide s nem is ránk tartozik, de kinek 
kételye volna, vesse össze, eme témakörben mást mondott-e Thinsz hét–
nyolc éve az Új Látóhatárban s mást minap az Élet és Irodalom faggató-
jával folytatott beszélgetésében. Pátoszos viszont maga a kérdés, túlságo-
san is az, hogy ne legyen gyanús és ostoba; s az irodalom érdekében jobb 
is, ha megválaszolhatatlan, mert T. G. újabb költészetének legjava éppen 
ebből a bizonytalanságból húzza legfőbb hasznát: a talán alkatban is hor-
dott s most heurisztikus kéjjel tudatosított „kétlakiságból”, „lebegésből”, 
kíváncsi, könnyed közelítésekből, majd nyájasan kaján tartózkodásból. 
„Körön belül és körön kívül”, „helyzeti előnnyel és helyzeti hátránnyal”, 
hátországban és portyázási területeken, Stockholmban és Budapesten, 
Stockholmban és mindenféle külhoni magyar találkozón, elvonulva és a 
Hiúság Vásárára: az „irodalmi piacra” újra meg újra odamerészkedve: 
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határsávokon él Thinsz Géza; s akad verse, nekünk versként tetsző (Ami 
széjjelszakít), mely magánéleti témáját is „határsávos” helyzetből választ-
ja („Mi köt össze bennünket? Ami széjjelszakít.”) 

A „határsávos” helyzetek ambivalens megélése, a földrajzi és társa-
dalmi értelemben is vett „kétlakiság” két újdonságot hozott felszínre 
Thinsz költészetében: korhoz, időhöz kötöttebb, szociológiaibb s 
politikaibb jellegű az egyik, általánosabb érvénnyel is vonatkozik az em-
berfajtára a másik. Szót mégis az elsőre kell kevesebbet vesztegetni; ma-
gyarázkodó prózában sem tudnánk jobban, pontosabban mondani, mit 
ezek a prózaversek, életképek, poétái villámszatírák (Átvegyem, vagy ne 
vegyem üti; Elidegenedett idegen; összeültek a bölcsek; Budapest; Kalei-
doszkóp stb.): mi fogadja a hazalátogatót (s igézi is őt olykor perverzül) a 
hajdaninál talán még provinciálisabb „Kakáméban” a nyüzsgő, pletykázó, 
harmadkézből származó információkon bezsongó s oly belterjes 
középkelet–európai Alexandriában; mit lát a hétértelműség megpörgetett 
kaleidoszkópjában; mit hall ki a dicsekvő sopánkodás kakofóniájából; az 
én–simogatásnak és a hátbadöfésnek, a piszkálódásnak és a balzsamos 
kenegetésnek., a kétkapura menő taktikázásnak, sértettségnek és ráfogás-
nak, érzelmes gyanúsításnak és pátoszos szemrehányásnak mily hivatal-
ból is támogatott, meg egyéninek hitt, akár berzenkedő leleménnyel újra–
kiötlött társasjátékhoz hívják vendégnek és társnak; s a görbe tükörben 
fölmutatott valós kép hitelét nem rontja az sem, ha az „elidegenedett ide-
gen” szemmel láthatóan némi örömmel is merül meg ebben a közegben, 
ha függetlenül és rövid időre teheti, élvezve a szófűzés pongyola vitalitá-
sát, a nyelvet, melyet egyezményesen „valósabbnak” mondunk; sem az, 
ha szorgosan fölkeresett nyugati közösségeiben szintén megcsapja valami 
ebből a szellemből s légkörből: legfeljebb az ő görbe tükréből megtudjuk 
azt is, hogy a mi alkalmi társulásaink részint kényszerképzetesen ismétlő-
dő, neurotikus tükrözései annak, mi voltunk, mi lehetnénk, mi bizonnyal 
lennénk is, ha amott élnénk . .. 

Szívesen idézgetnénk részletet s egészet Thinsz „közéleti” költészeté-
ből, magyarság–ismereti, „Székesszófőváros”–keltezésű szatíráiból; ám 
szinte mindet kívülről tudjuk: véljük, értéküket, maradandóságukat sem 
latolgatva így van vélük a recenzión átfutó olvasó. Hasznosabbnak tart-
juk, ha arra figyelmeztetünk, hogy ez a „határsávokra” önnön bőrét is 
vásárra vivő megfigyelő a szerepjátszások konfigurációit, a lelki képlé-
kenység alakváltozásait olykor már a klasszikus moralisták szemével né-
zi, s higany–érzékenységével olyan emberszemlélethez jut el – jól vagy 
csak hallomásból ismerve lehetséges példaképeit –, mint századunknak 
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néhány jelentős írója (a korai Sartre, Nathalie Sarraute, Gombrowicz stb.). 
Szerepet, játékot, önámítást vagy képmutatást gyanít ő is, mihelyt külde-
téses, magasztos a póz: a „próféta”, az esküdöző szerelmes s persze a köl-
tő póza; az utóbbinak (s magának is) szól az intés: „ha kedves a versed, 
otthon ne hagyd a rádbízott szerepet!” Szerep vagy álság, „álca”, „álor-
ca”: szóhasználati a különbség; ha gyakoribb az utóbbi („próféták haragos 
álszakálla”; „elálcázom ál–elfoglaltságomat ál–szorgalommal, / ál–
szerelmemet ál–állhatatlansággal, / álmok nélkül éldegélek, a kutya se 
zargatja / áldottnak nevezett állapotom”; stb.), több kézenfekvő szójáték 
bontható ki belőle. Az erkölcsi meglátások mélyén ott leselkedik persze a 
szorongató kétely is: ha szerepeket játszunk, valójában mik vagyunk, s 
vagyunk-é: rábukkanhatunk-e valaha „búvópatak–identitásunkra”? Ki 
akkor az én, ki a te, ki az ő?: ez nyugtalanítja egyre Thinszet a verseit oly 
jellemző második személyű megszólításaiban, midőn legalább a dialó-
gusban keresi a választ a te bizonyosságára. Ám a. te a. „határsávos” 
helyzetekben önmagát kívülről is látó szájában már az énre is vonatkozik: 
megbocsátó–korholó önmegszólításban. Végül, midőn a te és a tegezve 
megszólított én már egy versen belül is összemosódik, s a tudatok sakk-
játszmájában minden húzás kölcsönösen, előre kikövetkeztethető: marad, 
szövevényeivel, „tropizmusaival”, Brown–mozgásával a mi; T. G. ked-
venc szavaival: „önmagunk”, a „cimborák”, „mindvalahányan”: a közös 
érdek és közös nárcizmus feszültségektől terhes fegyverszünete; állig 
fegyverzett különbékéje; az önámító és leleplezett és kétes szövetséget 
kötő magányok édeskés és viszolyogtató masszája: anyaga és kötőanyaga 
talán minden társaságnak, közösségnek, mikrotársadalomnak. Mindegy, 
honnan gombolyítjuk: nem csoda, ha a köznek fórumán, helyén játszó és 
játszmáját vívó, a körbe belépő, de tüstént kifelé is kacsintó ember (költő) 
a mi nyelvi örökségével, a köznek nyelvével, a közhellyel játszik. Olykor 
csak úgy, hogy nemesveretű közegéből kiemelve lejáratja, iróniával frics-
kázza meg a közismert fordulatokat és szólamokat („hamubasült pogá-
csa”, „nyereg alatt puhított ősmagyar hús”), olykor meg bővítve s emígy 
kontaminálva, ferdítve őket („hétpecsétes használati utasítás”, 
„nemodabudai népbüfé”). Lehet persze: a parodizáló szándék valami mé-
lyebb – a „tartalmas”, „ízes” nyelv s nem az állampolgárság–cserével 
elvesztett, hanem eleve elérhetetlen valóság után sajogva vágyódó – hi-
ányérzésről is árulkodik Thinsznél: azzal, ahogy csúfolja azt, miről kide-
rült, hogy szólamként kopott, tartalomként ámítás, álság; ahogy küszkö-
dik (s nyilván nem csupán a modernitás irodalmából oly könnyen eltanul-
ható toposszal élve) a megnevezés, a kifejezés nehézségeivel, a „kimond-



 

1316 

hatatlannal” (” mondogatod”, „eldadogod”, „szószátyár”, „hasonlíthatat-
lan”, „körülírhatom-e” stb.), meg ábrándozik, modern megfogalmazás-
ban: a „beszéd mögötti beszédről”, a „testek ritmusának nyelvtanáról”, 
hétköznapibban: egy „valós beszélgetésről”; s végül azzal is, ahogy „fű-
szeres”, a szó kettős értelmében: „kulináris” metaforákban idézi (s emígy 
költői recepttel is gyógyítja a hiányt) a kisgyermeknek talán Paradicso-
mát, az apai cukrászdánál inkább az anyai konyhát: hogy lenne a „lány”, 
az „asszony”, a „szerető” terített, dús asztalhoz méltó társa (Hadd mond-
jam ízesebben); kerüljön a vágy „gyúródeszkára”, „sodrófa” alá, a való-
ság „csipetkeszaggatójába”; s blődli–étlapon találkozzék a „kapros tökfő-
zelék” a „Nobel–föltéttel” . . . 

Ennyit most Thinszről az átmeneti ítélkezés és a kötelező kitekintés 
küszöbén, bár a föntebbiekből gyanítható az egyik, s nyilván retorikus 
gyakorlat a másik. Erre–arra pedánskodva még rámutatni akadékoskodás 
volna: bemérni minden leleménye (olykor: vicce) szintjét és hatásfokát; 
rutinosnak minősíteni némely verszáró „pointe”-jét, szómondatos katto-
gását; magyarázni, miért tartjuk elmésnek némely szótorlasztását („tér-
vakság”, „pléhpofagyár”, „tudathasogatás”, „üvegkártyavár”), sutábbnak, 
fület is sértőbbnek egy–egy vonzatát, ragozott igealakját („töprenkedj”, 
„két kamasz egymás korlátait töredezte”). Jobb, ha őszintén megismétel-
jük meggyőződésünket: Thinsz Géza költőként van, létezik, fölismerhető-
en, téveszthetetlenül. A nagyságrend zsűrik és intézmények gondja; hin-
nők azért így is, hogy több ő egyszerű nemzedéki tanúnál, helyzet- vagy 
periódusjelzőnél; ha végképp kiteljesedik, a vonzó és jó „kismesterek” 
(titkos kedvencei: a Nadányik, a Berdák) megtisztelő társaságában később 
is joggal emlegethetik, más időkben, mikor még mindig érvényes lesz, 
mit általában az emberről meglátott, belőle kifejezett. Nem vagyunk vi-
szont „dodonai költőtanácsadójósda”: tágabb lehetőségeit illetően hogyan 
találgassunk? Jósolni inkább a fennkölteknek szoktak: hermetikus, tudós 
költőnek; lángoszlopnak, mágusnak, ostorozó prófétának; metafizikus 
alkatnak és vájákosnak, romantikus lázadónak, sebeit tépő szenvedőnek, 
az avant–garde riadóját megfúvó él–trombitásnak. Thinsz látszatra egyik 
sem; szóban és írott szóban maga is más erényekkel büszkélkedne: hogy 
rühelli a pátoszt s nincs fölemelő, üdvözítő világnézete; hogy szerény és 
incselkedve is nyájas, indulata sem több pajkos „gonoszkodásnál”; s míg 
a nyüzsgő világ meg a lég, a víz kínálja gyönyöreit, hedonista mohóság-
gal felejtené inkább az emberi létnek oly közismert boldogtalanságát. 
Annyi azonban biztos: ahová elért, ott már megmarad: próbára tett érzé-
kenysége, amorális erkölcse (világi járatossága és írói morálja), lélektani 
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okossága a lényeget, a szándékot tekintve óvják immár levedlett gyarló-
ságainak kísértésétől. A Határsávok éveiben azt is elhisszük Thinsznek, 
hogy szeretne emelkedő, továbblépő költő lenni: hódítása határait kiter-
jeszteni. Próbálkozni talán a prózával is: tágabb tükrével a hívságos em-
beri komédiának. Avagy a boldogító, „valós” világot, az érzékek gyönyö-
reit teltebb hangszereléssel ünnepelni; avagy, megint csak költőként, 
versben, ugródeszkájáról elrugaszkodni, „tarka léggömbként” lebegni, 
„hintával” felröppenni, „zuhanni” esetleg a „kis halálba”, az Erosz mögött 
ott leselkedő Thanatosz ölébe, s lebegni, megint más értelemben: pehely-
ként a légben, molekulaként az oldatban, nem bánva azt sem, ha „fölszip-
pantják”, ha megkötik: ha szabad vegyértéke az átlényegülés rejtett igé-
nye, ígérete. Lehetne egyszer, váratlanul, Thinszből mégis metafizikus 
költő; fölismerve a tétet: tragikusan; boldog zuhanásban: misztikusan? 
Nem tudjuk a választ, őt se hozzuk zavarba kérdőjelbe kunkorodó magán-
futamunkkal; érdemben most csak arról a T. G.-ről szólhattunk, kit ismer-
ni vélünk, a Határsávok ürügyén. 
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ZSIGMOND ENDRE 
Izlandi–passió317 

Hallgímur Pétursson: Passió–Énekek; elmélkedések Krisztus urunk szen-
vedése felett; Izlandi eredetiből fordította Ordass Lajos, a Hallgímur gyü-
lekezet kiadása, Reykjavik 1974, 233 lap 
 
A mai izlandi irodalomról vajmi keveset tudunk, magyarok. Talán csak a 
Nobel–díjas Halldór Laxness neve közismert, mivel regényeit magyarra is 
fordították. Az izlandi középkor hőskölteményei, az Eddák, már ismer-
tebbek, két kis kötet magyarul is megjelent a közelmúltban. 
(„Vikingfiak”, 1965 és „Három izlandi történet”, 1973). Különös, hogy az 
európai társadalom történetének régi korszakairól más népeknél alig ma-
radt fenn gazdagabb szépirodalmi emlék, mint éppen a sarkköri szigetre 
kitelepült, 12–13. századi izlandiaknál. Bernáth István a „Skandináv köl-
tők antológiája, 1967” című könyve bevezetőjében ismerteti az izlandi 
irodalmat is. Hallgímur Pétursson az egyszerű megemlítésnél azonban 
nagyobb megbecsülést érdemelne, hiszen az izlandi nép irodalma kima-
gasló alakjaként tartja számon. 

Pétursson 1614-ben született. Szülei szegények voltak, fiatalon Kop-
penhágába vetődött, egy kovácsműhelyben inasként dolgozott. 1636-ban 
visszatért Izlandba egy csoport – algériai kalózok fogságából kiváltott – 
rab kísérőjeként. Közöttük talált élettársára. A nála húsz évvel idősebb 
asszony, Gudrídur Símonardóttir mindvégig támasza maradt balsorssal 
üldözött életében. Nyomorúságos évek után jóakaratú püspöke pappá 
szentelte és szerény lelkészi álláshoz juttatta. Saurbaer városka papjaként 
írta azután világi és vallásos költeményeit. Ott halt meg hosszú szenvedés 
után, leprában 1674-ben. 

Sok kötetre terjedő költői művei közül legismertebbek és legnépsze-
rűbbek ma is Passió–Énekei, amelyben ötven rímes, váltakozó versformá-
jú énekben dolgozta fel Jézus szenvedésének történetét. Először 
Reykjavikban jelent meg a gyűjtemény, 1666-ban. Azóta több mint hat-
van kiadást ért meg. Más nyelvek után immár magyarul is hozzáférhető. 
A szép kötésű és hibátlan magyar szöveggel nyomtatott kötet a költőről 
elnevezett gyülekezet kiadásában látott napvilágot. Az előszó szerzője 
Sigurbjörn Einarsson izlandi püspök. „Sajnos, a magyar nyelv ismeretlen 
számomra – írja –, de másoktól tudom, hogy ennek a fordításnak magyar 

                                                           
317 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 4-5. számában. 
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irodalmi szempontból is komoly értéke van. A fordítót a világ minden 
táján sokan szeretik és igen nagyra becsülik.” 

A fordító nem más, mint Ordass Lajos, a magyar evangélikus egyház 
77 éves püspöke, aki a Rákosi időkben börtönbe került, 1956-ban vissza-
tért egyháza élére, de két év múlva ismét némaságra és tétlenségre ítélték. 
Ebben a kötetben lép elénk először mint fordító. A könyv bevezetőjében 
megindító módon mondja el, hogyan vállalkozott a feladatra. Ordass La-
jos kényszerű félreállása idején kezdett el foglalkozni az izlandi nyelvvel 
és irodalommal, s a már előzőleg ismert Pétursson írásaival. Vallomása 
szerint „nem ért” a versíráshoz, a Passió–Énekek szépsége hatására mégis 
nekifeszült a magyar fordítás nagy feladatának. Az izlandi egyetem 1971-
ben a teológiai díszdoktori címet adományozta Ordass Lajosnak e munká-
ért. 

Az ötven passió–ének kétségtelenül az izlandi irodalom remekműve. 
Népi ihletése, hajlékony, zengő pátosza alapján már a maga korában is 

a protestáns zsoltárirodalom kincsei közé tartozott. A rímes versek Balas-
si és Rimay műveire emlékeztetnek. Világirodalmi rokonságát a német 
barokk–költők között kereshetjük. De a barokk nagy pátosza itt megcsön-
desül, a szerző elmélkedő imává hangszereli a krisztusi kínszenvedés vi-
lágtragédiáját. 

Ordass Lajos bevezetőjében szerénységből már előre alacsonyra állítja 
fordítása költői mércéjét. Mivel a nyelvet jól ismeri, elfogadhatjuk, hogy 
magyarítása hű az eredeti szöveghez. Kihangzik belőle a történet áradása, 
az áhítat mélysége, és a szenvedésen elmélkedő gondolat ereje. A poézis-
sal való birkózásban már kevéssé érezhető a fordító sikere, sok esetben 
bizony alulmarad. Mégis átszivárog az olvasóba az eredeti költői műből 
annyi, hogy élvezettel és a lelki épülés hasznával forgathatja e szép köte-
tet. 

Izlandi nyelvből magyarra fordítani nem lebecsülendő vállalkozás. Ed-
dig majdnem kivétel nélkül közvetítő nyelveken át történt a művelet, 
nyersfordítás segítségével. Az izlandi líra még nem talált magyar költőre, 
még nem volt képes megsejtetni velünk sajátságos értékét. A mai költők 
közül talán Müller Dániel az első fecske, aki a kolozsvári „Uhunk” június 
3-i számában négy szép izlandi versfordítást közöl. A régi izlandi költé-
szet pávamadara szállt le elénk most az izlandi passió magyar kötetével. 
Ezért mindenképpen köszönet és hála illeti a fordítót, Ordass Lajost. 
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ANDRIÁNYI GÁBOR  
Magyar történelmi források318 

Die Heiligen Könige. Übersetzt, eingeleitet und erklärt von Thomas von 
Bogyay, János Bak, Gábriel Silagi (Ungarns Geschichtsschreiber, 1. Hrsg. 
v. Th. v. Bogyay.) Styria Verlag, Graz–Wien–Köln 1976, 193 lap 
 
Minden történelemmel foglalkozó tudományos kutató, főként ha egyete-
men, főiskolán ismeretanyagának megalapozott átadására törekszik, jól 
tudja, mily fontos szerepet játszanak ez irányú munkásságában a szüksé-
ges forrásmunkák. Történelmi előadás, elemzés, következtetés vagy ösz-
szefoglalás a forrásokon áll vagy bukik. Ha hiányzanak a megfelelő for-
rásmunkák, vagy azok a szélesebb közönség számára hozzáférhetetlen 
vagy ismeretlen nyelven vannak megírva, a legszavahihetőbb történelmi 
munka is csak szubjektív véleménynek számít. Éppen ezért felbecsülhe-
tetlen szolgálatot tett a magyar történetírásnak Bogyay Tamás – a kül-
földön élő magyar mediévisták kétségtelenül legjelentősebb képviselője –
, amikor a nemrég elhunyt nagy magyar bizantológus, Ivánka Endre bizta-
tására 1976-ban, a Styria Kiadó „Geschichtsschreiber des Ostens” soroza-
tában (már 1958-ban megindult a bizánci, oszmán és szláv sorozat, eddig 
összesen 32 kötetben) a magyar sorozatot („Ungarns 
Geschichtsschreiber”) megindította. 

Ez az első kötet mindjárt szerencsés bemutatkozás. „A Szent Királyok” 
(„Die Heiligen Könige”) címmel rövid, mégis igen tartalmas előszó és 
bevezetés után (Bogyay tollából), Szent István legendái (Hartwick–féle és 
a legenda minor), Szent Gellért legendái (legenda maior, legenda minor), 
részletek a Képes Krónikából és Szent László legendája következnek. Ez 
a magyar történetírás, de egyáltalán a magyar államiság megalapozása, 
kezdete. Mindezeket a forrásmunkákat rövid és velős tudományos beve-
zetés előzi meg, de a szöveget magát is magyarázó lábjegyzet kíséri. 
Bogyay Tamásnak sikerült elsőrangú, szakterületükön ismert és bevált 
munkatársakat megnyerni, akik mind módszertanilag, mind irodalmilag 
(középkori latin szöveg mai németre való fordítása egyáltalán nem prob-
lémamentes) kiváló munkát végeztek: Gábriel Silagi (Gellért–legendák) 
és Bak János (Képes Krónika, Szent László legendája). Kiemelendő a 
könyv tudományos precizitása is. A következő kötetekben azonban a fo-
lyóiratokban közzétett szakdolgozatok pontos lapszámát is meg kellene 
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adni (vö. a 13–15 l. megadott irodalmat). Kívánatos volna, hogy a sorozat 
a megkezdett színvonalon mielőbb folytatódjék. 
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SÁRKÖZI MÁTYÁS 
Magányos író319 

Szirmai Endre: A magányos óriás. I. kötet, A Szirmai Károly Emlékbi-
zottság és a Sz. K. Archívumok kiadása, 1976, 317 lap 
 
1972 őszén meghalt a vajdasági Verbászon Szirmai Károly, megannyi 
különös hangú, különös levegőjű elbeszélés írója s a Kalangya című, há-
ború előtti folyóirat szerkesztője. A temetés után fia, a Stuttgartban élő 
kitűnő orvostudor – író és irodalomkedvelő ember –, autójába zsúfolta 
könyveit, folyóiratait, s levelezése túlnyomó részét. A vajdaságiak bánatá-
ra elkerült tehát ez az érdekes anyag Jugoszláviából, nem kapta meg fel-
dolgozásra az Újvidéki Egyetem Hungarológiai Intézete, bár az ottani 
irodalomtörténész–kutatók Szirmai Endre jóvoltából bármikor betekintést 
nyerhetnek e dokumentumokba. Az író fia azonban úgy vélte talán, hogy 
apja hagyatéka nem nyer megkülönböztetett figyelmet, olyat, amilyet ő 
évtizedek óta próbál biztosítani a verbászi magányában eléggé elfeledett 
alkotónak és humanistának, alapítványok, kiadványok, műfordítások, 
valamint akadémiai tagságok és be nem töltött vendégprofesszorságok 
révén. 

Ha valaki negyven éven át cukorgyári tisztviselő Verbászon, az sem-
mivel sem nagyobb remeteség, mint őserdei lepratelepen orvoskodni, 
ahogyan Albert Schweitzer tette, és kisebb mértékű elbúvás a világtól, 
mint Brazília egy német nyelvű falucskájában gyógyszerészkedni, Lénárd 
Sándorhoz hasonlóan. Az a fontos: milyen kaliberű gondolatok röppennek 
ki az ilyen magányból. Mert a gondolatok és üzenetek utat találnak még a 
legeldugottabb zugból is, van erre elég irodalomtörténeti példa, magyar 
épp úgy, mint nemzetközi. 

A remetéknek más és más okuk van azonban az elbúvásra; érdekes 
lenne tudni tehát, miért feneklett meg haláláig Szirmai Károly Verbá-
szon? Ha nem volt igénye a kitörésre, miért találta a helyet és ottani pozí-
cióját kielégítőnek életműve alakításához? 

Erre a kérdésre nem kapunk választ Szirmai Endre könyvének első fe-
jezetéből, amelyben egyébként dicséretes igyekezettel kísérli meg elénk 
állítani az embert, jellemvonásaival és szokásaival együtt. A jellemkép 
eléggé zilált szerkezetű. Az író fia régi barátokhoz, rokonokhoz fordult: 
írnák le Szirmai Károlyról mindazt, ami csak eszükbe jut és ezek a levél-
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részletek, emlékezések vegyülnek személyes megfigyelésekkel, anekdoti-
kus elemekkel. Nehezen áll össze a kép, mert fölösleges adatok is bő teret 
kapnak, olyan senkire sem tartozó dolgok, minthogy az író szerette a ba-
rátfülét és tizennégy szemüveg maradt utána, amelyek egy része a 
verbászi múzeumba került. 

Mindazonáltal szeretetre méltó, érzékeny, józan és tehetséges ember 
képe bontakozik ki. A kötet többi fejezetéből látjuk meg azonban teljes 
valójában, hogy milyen markáns egyéniség volt Szirmai Károly, akinek 
az ítéletében, kritikájában feltétlenül bízott mindenki s akinek az emberi 
integritását soha senki nem vonta kétségbe. Nagy dolog ez írók között! 

A kötet többi fejezete ugyanis ízelítőt ad a Stuttgartba átvitt levelezés-
ből, elsősorban azokból a levelekből, amelyek a Kalangya 1933 és 1941 
közötti szerkesztőjének munkásságáról számolnak be. Ez a rész közelebb 
hozza hozzánk a tevékeny és hatékony Szirmai Károlyt. Ugyanakkor 
megismertet bennünket a kor vajdasági irodalmi életének problémáival és 
mindennapjaival. Feltűnnek az irodalomtörténet áltál olyan méltánytala-
nul elfeledett egyéniségek, mint amilyen Kázmér Ernő volt. Ez a kritikus 
és esszéista hallatlanul sokat dolgozott, fogékonyan szelektált irodalmi 
vagy képzőművészeti téren egyaránt. De egzisztenciát sohasem tudott 
teremteni magának, s így lelki nyugalmat sem. Már–már megvetette lábát, 
amikor az előretörő fasizmus áldozata lett. 

Szirmai Károly levelezett az egész világgal. Igen érdekes például régi 
barátjával: Reményi József, korán Amerikába került irodalomtörténész 
professzorral folytatott levelezése, amelyből az derül ki, hogy Reményi 
legalább olyan magányt érzett Clevelandben, mint amilyet Szirmai Ver-
bászon. De kapcsolatot talált Szirmai kora legnagyobbjaival is: Thomas 
Mann-nal, Huxley-val, Jaspers-szel, Borisz Paszternákkal, Camus-vel, 
Hevesy Györggyel és persze Schweitzerrel. És ezek nem semmitmondó, 
üresen formális leveleket írtak neki, hanem olyan őszintén baráti sorokat, 
amelyekből az sejthető, hogy Szirmai nekik küldött levelei megfoghatták 
őket, az azokból áradó emberi tisztaság és gondolatgazdagság révén. 

Sajnos, eléggé hevenyészett a bő levélanyag közreadásának a módja és 
Szirmai Endre ígéri, hogy később alaposabban feldolgozott publikációk 
következnek. Egyrészt a jegyzetelés hiányát tapasztaljuk ebben a mostani 
kötetben, másrészt a szelekciót érezzük gyakorta önkényesnek. A kipon-
tozásnál nem tudható: olvashatatlan volt-e a szöveg, vagy gondatlan az 
idézett mondat kettényesése. (Például Szekfű leveleiben.) Kétségtelen, 
hogy a kutató számára fontos az anyag: a Kalangya hányódásai, kapcsola-
ta a Nyugattal, a magyarországi irodalommal, a szlovenszkóival stb. A 
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kötet ezután szemelvényeket közöl Szirmai–művekről írt kritikákból. Vé-
gül függelékként néhány kiadatlan írás, majd dokumentum–jellegű kép-
anyag következik. 

Márai írta Szirmai Károlynak egyik itt közölt levelében: „A magány-
ban, vagy bizonyos társtalanságban nehéz megőrizni az alkotókedvet, ön, 
úgy tetszik, képes erre.” Valószínű, hogy Szirmai írói hangja, filozofáló 
hajlama, a nagy általános emberi igazságok kimondásának, a legelemibb 
életérzések átélésének igénye, szoros kapcsolatban állt azzal, hogy ifjúko-
ri izgalmas utakat követően bezárkózott Verbászra, a cukorgyár szolgálati 
lakásába. Kérdés, mitől fosztotta meg magát és írásművészetét ezzel a 
bizonyos értelmű befelé fordulással? 
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BORBÁNDI GYULA 
Szirmai Károly művei a kritika tükrében320 

Válogatta és az előszót írta Szirmai Endre, a Szirmai Társaság és Archí-
vumok kiadása, St. Gallen—Stuttgart—New York 1977, 248 lap 
 
Szirmai Károly halála óta öt év telt el és nem hiszem, hogy van még ma-
gyar író, akinek emléke fenntartására ily rövid idő alatt annyi történt vol-
na, mint a jeles vajdasági elbeszélő és szerkesztő esetében. Ez alatt az öt 
esztendő alatt a magyar irodalomnak más nagyjai is eltávoztak, jelentő-
sebbek is, mint Szirmai Károly, de egyikük örökségének ápolása érdeké-
ben sem látunk oly hatékony és eredményes munkát, mint a Szirmai–
életmű népszerűsítése ügyében. Az apa iránti szeretet és alkotó tevékeny-
ségének megbecsülése Szirmai Endréből oly ügybuzgalmat és fáradhatat-
lan, szívós, olykor makacs tennivágyást váltott ki, amely páratlan a ma-
gyar irodalomban, öt esztendő óta – talán főorvosi hivatása kárára is – 
minden gondolatának és törekvésének középpontjában az apa írói hagya-
tékának feldolgozása áll. Tiszteletreméltó és példamutató tett, még akkor 
is, ha tudjuk, hogy a költséges vállalkozás mögött egy anyagilag jól meg-
alapozott személyes egzisztencia áll. De, más íróknak is voltak és vannak 
tehetős, jómódú gyermekei. Sokuktól a Szirmai Endre–féle szenvedély és 
megszállottság idegen, sőt, esetleg a személyes áldozat helyett inkább az 
apai életműből még kisajtolható haszon lehetőségeit mérlegelik. Szirmai 
Endre a különböző állami és társadalmi intézményeknek is példát mutat 
arra, mi mindent tehet az, aki komolyan veszi az örökség megőrzésére és 
ápolására a sírnál tett ígéreteket. 

A „Szirmai Károly művei a kritika tükrében” című kötetben emlékezé-
seket, tanulmányokat, kritikákat, hírlapi cikkeket és leveleket talál az ol-
vasó. A kortársak és a pályatársak ítéleteit Szirmairól, írói és szerkesztői 
tevékenységének különböző vetületeiről, legfontosabb műveiről és életpá-
lyájának némely szakaszáról. Juhász Gyulától a legfiatalabb mai szerző-
kig, mintegy ötven író és kritikus mondja el véleményét, összegezi be-
nyomásait és észrevételeit, a legtöbbször elismerő és dicsérő formában, de 
olykor fenntartásokat és aggályokat sem hallgatva el. A legrégibb írás, 
Juhász Gyuláé – Szirmait, az irodalomban jelentkező költőt köszöntve –, 
1910-ből való, a legújabb Benkő Ákosé 1975-ből. Hatvanöt esztendő alatt 
jóval többen írtak Szirmai Károlyról, mint a kötetből kivehető. Szirmai 
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Endre meg is jegyzi, hogy három kötetre való írásból válogatta ki – Ben-
kő Ákos közreműködésével –, a mintegy két és félszáz lapos szöveggyűj-
temény anyagát. Érdemes lett volna azonban arra is kitérni, hogy milyen 
szempontok vezették a válogatókat. Ha a kritikai anyag a közöltnek há-
romszorosa, akkor nem érdektelen, hogy a bevallott szándékon – az író 
jobb megismerésének előmozdításán – kívül, milyen célok lebegtek a 
válogatók előtt. A legfontosabb művek számbavétele? Annak bizonyítása, 
hogy mily sokan foglalkoztak Szirmai Károllyal? Avagy merőben csak 
az, hogy az olvasó minél több információt kapjon az életmű egészére 
vagy részleteire vonatkozóan? Ami ez utóbbit illeti, a kötet kincsesbányá-
ja az íróról szóló különféle adatoknak és adalékoknak, irodalomtörténé-
szek tehát haszonnal forgathatják. 

Erénye a kötetnek, hogy a magyar irodalom egysége jegyében szüle-
tett. Nem földrajzi határok döntötték el, hogy mi kerüljön bele a gyűjte-
ménybe, hanem a válogatók szándéka és ízlése. Nem lebecsülendő maga-
tartás olyan időben, amikor sokan – még kényszer, kellő ok vagy vélt 
haszon reménye nélkül is – ez egység tagadóit követik. 
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HALÁSZ PÉTER 
Mikes–Gallicus321 

Mikes Imre (Gallicus): Reflektor, Griff, München 1977, 247 lap 
 
A könyv Gallicus nyolcvan olyan írását tartalmazza, amely huszonöt esz-
tendőn keresztül a Szabad Európa Rádió Reflektor című, népszerű és so-
kak által hallgatott műsorában hangzott el. Gallicus polgári neve Mikes 
Imre. 

Mikes–Gallicus hatezer Reflektor-t írt, tehát nem lehetett könnyű 
nyolcvanat kiválogatni. A hatezer Reflektor – ha lehettek közöttük esetleg 
kevésbé ihletett írások is – fulmináns publicisztikai mű volt és megérdem-
li a fennmaradást. Hatezer Reflektor, kötetenként nyolcvan – legalább 
hetvenöt könyvet töltene meg, ami már valóságos könyvtár. Mi ezekben 
az írásokban a lényeges? Az, hogy az 1951 és 1976 közötti huszonöt esz-
tendőnek magyarországi politikai országútját, annak minden hajlatát, ka-
nyarját, de nem is csak az út vonulatát, hanem az út szélén minden bokrot, 
bozótot, dudvát, kórót éles reflektorfénnyel világított meg. Könyvének 
előszavában Gallicus a következőket írja, indokolván és egyben távlatba 
helyezve első, 1951. október 6-án elhangzott Reflektorát: „Ma már, egy 
históriai tapasztalatokkal, csalódásokkal és gyászokkal megtűzdelt em-
beröltő elteltével, ezek a túlfűtött mondatok nyilván egzaltáltaknak hat-
nak. Ám amikor elhangzottak, a rémuralom heveny évei peregtek: a rend-
őrpincék mélyén és a bírói pulpitusok előtt megfojtódott a lelkiismeretek 
szabadsága, az ezeréves nemzeti többszólamúság szellemi gályarabságra 
váltódott át. ..” 

A ma 77 éves Mikes Imre – olvassuk az ismertető szövegben – pályá-
jának első évtizedeit Erdélyben töltötte, Szatmáron és Kolozsvárott, majd 
a „Brassói Lapok” politikai rovatvezetője, később központi szerkesztője, 
utóbb pedig az emlékezetes „Nagyváradi Napló” főszerkesztője lett. A 
román hatóságok „A Dnyeper partján minden csendes” című cikksoroza-
táért, amelyben a Szovjetunióba átszökni próbáló hét ifjúkommunista 
lepuffantását írta meg, három és félévi, „Erdély útja” című könyvéért két 
és félévi börtönre ítélték. Végül, 1936-ban, a bukaresti minisztertanács 
határozata alapján bilincsbe verve áttették Magyarországra. Ezt 
követőleg, mint a Magyar Nemzet kiküldött munkatársa Párizsba került.  
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Itt most közbevetem azt, amit a szöveg nem említ: ekkor jelenik meg a 
magyarországi sajtó hasábjain először a Gallicus név. A Magyar Nemzet 
olvasói akkor ismerkedtek meg vele és olvasták feszülten Gallicus fran-
ciaországi tudósításait, amelyek újra meg újra felhívták a figyelmet a kö-
zelgő veszélyre, a küszöbönálló összeomlásra. 

Visszatérve a szerzőről szóló szöveghez: a háború két utolsó évét a 
Gestapo és a francia Milícia elől bujdosva, egy közép–franciaországi erdő 
mélyén vészelte át. A háború után a párizsi magyar követség sajtóelőadó-
jaként dolgozott, s ő szerkesztette a békekonferencia magyar küldöttségé-
nek közlönyét. 1947 nyarán Auer Pál követtel egyidejűleg távozott a pári-
zsi magyar követségről és megindította „Nyugati Hírnök” című hetilapját, 
a haladó magyar emigráció első orgánumát. 

Innen kezdve már ismét ismeri munkáját a magyarországi közvéle-
mény, Gallicus 1951-ben újra megjelenik a publicisztika színterén, ezúttal 
azonban már rádió közvetíti – ahogyan ő jellemzi első Reflektorában a 
mikrofont: „öklömnyi acél alma” –, a mondanivalóját. 

Gallicus rádiós publicisztikája minden kétséget kizárón egyedülálló a 
magyar közírás történetében. A magyar újságírásnak nagy hagyományai 
vannak és kimagasló vezéregyéniségei. A körülmények, ahogyan Gallicus 
dolgozott, a lehetőség, amit Gallicus munkájához kapott, s azután a mód, 
ahogyan ő élt ezzel a lehetőséggel, ezek teszik negyedszázados működé-
sét egyedülállóvá. Arra ugyanis a magyar publicisztika történetében nem 
volt példa, hogy egy Gallicuséhoz hasonló energiájú, tehetségű, művelt-
ségű, dinamikájú és szóbőségű újságíró emigrációból, tehát hazáján kívül 
élve, olyan szoros figyelemmel kövesse hazája politikai, társadalmi és 
kulturális életének minden mozzanatát és megnyilvánulását, ahogyan a 
hazában élve nem követhette volna. Ez az első feltétel, amihez Gallicus 
lehetőséget kapott. A második: minden észrevételét, megfigyelését, min-
den azokból levonható következtetést úgy tömöríthette írásba, úgy mond-
hatta el, úgy közvetíthette hazája lakosságához, hogy abban őt soha, senki 
nem befolyásolta, senki őt mondanivalójának és következtetéseinek mó-
dosítására nem bírta, egyetlen fórummal kellett elszámolnia, egyetlen 
ítélőszék előtt kellett makulátlanul állania, az pedig nem volt semmi más, 
mint a saját lelkiismerete. Kétségtelen, hogy ez történelmi szerep volt és 
történelmi felelősség, méghozzá olyan fokon, hogy az korunkban még 
hitelesen föl sem mérhető. Idő kell ahhoz, hogy távlatait tisztán lássuk. 

Gallicus publicisztikai működése, ha nem is követelt, vagy engedélye-
zett kevesebb tehetséget, közírói biztonságot és vérmérsékletet, mégis – a 
kéznek (jelképes értelemben) gyorsabb mozdulata lobbanthatta lángra a 
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fényt. A feladat bonyolultabbá és differenciáltabbá akkor vált, amikor az 
ország eszmélni kezdett a terrorból, a legmélyebb elnyomatásból, amikor 
a hazában dolgozó írók közül is jó néhányan szabadabban kérdtek szólni 
mindarról, amiről most már lelkiismeretükkel egyeztethetően szólni kí-
vántak, vagyis, amikor a kívülről érkező (de a bentivel mindig együttérző) 
hanggal már belső hangok is megszólalhattak, akkor a hivatás roppant 
óvatosságot követelt. Gallicus ekkor már nemcsak reflektort kezelt, de 
munkája hasonlított a sebészéhez is, aki élő idegek, erek, vérzékeny belső 
részek között keresi a kórokozó gócot, hogy műtőkésével segítse mind-
azokat, akik azt onnan kivetni akarják. Ez most már sebészi feladat volt, 
mert egyetlen elhibázott mozdulat hihetetlenül veszélyes vérzést okozha-
tott. Itt már támadhattak polemizáló beszélgetései még kollegáival is, itt 
már el lehetett tűnődni azon, hogy a hangerő a kívánt szinten üzemel-e 
vagy sem, egyszóval az emigráns publicista hazának szóló munkájába 
belevegyülhetett a Gallicus által megvetett,, dialektika” egynémely köve-
telménye is. 

Ez változtatott a publicisztika modorán is. Gallicus azonban úgy érez-
te, hogy ez már nem az ő, ez mások feladata. Most ebben a kötetben a 
felejthetetlen rovatnak nyolcvan példánya megörökítődött. Dehát, mint ő 
is kesereg rajta előszavában, tekintve a szelekció kényszerét, „koldussze-
gény anyaggal szolgálhat csak”. Ami azonban a kötetben olvasható, 
egyáltalában nem „koldusszegény”. Gallicus publicisztikai értéke és telje-
sítménye – mint már említettem – ma még felmérhetetlen. De ez nem baj, 
ez olyan körülmény, amelybe készséggel beletörődünk. Alakját az utókor 
számára hatezer reflektor fénye világítja meg. 
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SZENTE IMRE 
Portyán a nyelvtudomány bel- és határterületein322 

Szabó T. Attila: Válogatott tanulmányok, cikkek II–III (A szó és az em-
ber; Nyelv és múlt), Kriterion, Bukarest 1971–72,573 és 623 lap 
 
„Nyelvész és etnográfus” – mondja a tekintélyes erdélyi tudósról a Ma-
gyar Irodalmi Lexikon; tegyünk-e még hozzá néhány minősítést? Csak a 
legkézenfekvőbbek közül: településtörténész, oklevélszakértő, művelő-
déstörténész – nem egyhamar jutnánk a végére, ha fel akarnánk sorolni 
mindazokat a tudományágakat, amelyeken ez a kiváló szakember s a szó 
jesperseni értelmében „amatőr” valaha megfordult és amelyekről gazdag 
zsákmánnyal tért vissza. Mindezt pedig az időt és energiát emésztő tanári 
munka mellett (egyéb erdélyi tanintézeteken kívül a kolozsvári egyete-
men volt a magyar nyelvészet tanára, majd az Erdélyi Múzeum és a Tu-
dományos Intézet irányítója). Nagyobb terjedelmű művei, az „Erdélyi 
Magyar Szótörténeti Tár” eddig megjelent 1. kötete, könyvei (település–
történeti munkák, helynévkutatások, nyelvemlékek magyarázatos kiadá-
sai, stíluselemzések), valamint kisebb cikkei és tanulmányai (a Magyar 
Nyelvjárások és egyéb nyelvészeti folyóiratok hasábjain) zömben a 30—
40-es években jelentek meg s ma már csak könyvtárakban hozzáférhetők. 
Ezért örömmel üdvözöljük válogatott tanulmányainak és cikkeinek közzé-
tételét, még hozzá jó minőségű papíron s olyan ízléses, vonzó kiállítás-
ban, mely akármely szépirodalmi antológiának is díszére válnék. Mert 
ezek a kötetek, amellett hogy igényes tartalmukkal a legszigorúbb tudo-
mányos kritikát is kiállják, számot tarthatnak a laikus, de természetesen 
művelt közönség érdeklődésére is. 

A „Nyelv és múlt” címet viselő, több mint hatszáz oldalas harmadik 
kötet első fejezetének még a címe is ez: „Népszerű nyelvészet”. Rövidsé-
gében is kimerítő összefoglalását kapjuk itt mindannak, amit a tudomá-
nyos kutatás nyelvünk eredetéről, finn–ugor rokonságáról megállapított, 
felsorakoztatva azokat a szókészletbeli, morfológiai és mondattani egye-
zéseket, amelyek a rokonnyelvek között kimutathatók s amelyek ezt az 
eredeztetést jogosulttá teszik, valamint ismertetve a finnugrisztika legjele-
sebb képviselőinek munkásságát Sajnovicstól napjainkig. Nem kis fi-
gyelmet (a kelleténél talán többet is) szentel itt a tudós szerző a hazai 
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nyelvészkedés vadhajtásainak („Fellegjáró nyelvrokonítás”), nem takaré-
koskodva a gúny nyilaival s egyben szigorúan elkülönítve a valódi nyelv-
rokonság kritériumait a „látszatrokonságétól”. 

Ugyancsak e kötet „olvasmányos” részéhez számítható „Az emlékezés 
fényében” c. V. fejezet is, mely meleghangú méltatásokat, nekrológokat 
tartalmaz magyar és külföldi nyelvészekről, nyelvművelőkről, többek 
között Kosztolányi Dezsőről, Csűry Bálintról, Kelemen Lajosról, Kniezsa 
Istvánról. 

A II. kötetben, mely „A szó és az ember” címet kapta, mintegy nyolc-
van oldal jut a népszerű nyelvészkedés egyik legszínesebb fejezetének: a 
szólások eredete kutatásának. Az író itt huszonegy magyar szólást tárgyal 
(köztük pl. ilyeneket: baj van Köpecen; dögrováson van; él a gyanúperrel; 
kardos menyecske; vége Víg Andrásnak stb.). Ezeket különben O. Nagy 
Gábor hatalmas szólásgyűjteményeiben („Mi fán terem”, „Magyar szólá-
sok és közmondások”) is megtaláljuk, helyenként kiegészítve egyéb ada-
lékokkal, az erdélyi levéltárak kultúrtörténeti adatait azonban jórészt Sza-
bó T. Attila szállította. 

„Amikor 1925 őszétől a néhai nagy levéltáros–tanár, Kelemen Lajos 
famulusaként egy életre szólóan a levéltári kutatás bűvöletébe estem...” – 
így kezdi egy mondatát a szerző. Valóban, nehéz volna olyan tudóst talál-
ni, aki több időt töltött el, többet böngészett és cédulázott a megsárgult, 
poros és egérrágta papírok világában, mint ő. Hallatlan szorgalmáról, 
munkabírásáról tanúskodnak az ilyen mondatkezdések is: „Mikor néhány 
évvel ezelőtt a dési magyar nyelv történeti tisztázásának szándékáról da-
rabról darabra átnéztem és kicéduláztam Dés városának jelenleg a Ko-
lozsvári Állami Levéltárban őrzött egész okleveles anyagát. ..” Vagy ez: 
„Nem sajnáltam tehát a fáradságot, és a teljesen rendezetlen Béldi–
levéltárból nem csekély munkával kikerestem a már előbb használt, kelte-
zetlen vallatást...” 

Elsősorban a régi periratok, vallatási jegyzőkönyvek érdeklik. Egyszer-
re két szenvedély is fűti ezek böngészése közben: a nyelvészé és a műve-
lődéstörténészé; sokszor nem tudja, melyiknek adja az elsőséget, s fáj-
dalmasan érzi az emberi teljesítőképesség határait. A szóláskutatásban, 
mint föntebb láttuk, szerencsésen egészíti ki egymást a kétféle érdeklő-
dés: az erdélyi levéltárakban bőven találhatott anyagot az „él a gyanúper-
rel” vagy a „fogadatlan prókátor”–szerű szólások magyarázatához. Van 
úgy, hogy a kettős cél maradéktalan megvalósítása érdekében közzéteszi 
az egész nyelvemléket, máskor csak kivonatosan ismerteti, idézetekkel 
spékelve, kidomborítva az „ügyek” anekdota–szerű vonásait, mint pl. a 
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„Négy ökör mint – alperes” címen leírt esettel kapcsolatban: „Mivel a 
négy ökör gazdája és ennek fia erdőkihágás közben tetten éretvén, elsza-
ladod, és az erdőpásztorok prédájául hagyta ott a négyökrös szekeret, a 
hajtok a négy ökröt tartóztatták le, vitték be az udvarba és őket béklyózták 
meg. Minthogy pedig – úgy látszik – a kíméletlen testi büntetéstől rettegő, 
megrémült gazdát és fiát harmadnapon belüli kötelező intés és idézés fel-
olvastatása céljából nem lehetett előkeríteni...”, a törvény embere az ök-
rök előtt olvasta fel az idézést, hogy az alaki formaságok pontos betartá-
sáról tájékoztathassa a bíróságot. – Hallunk továbbá valódi, tanúvallo-
másokkal igazolt „tetemre hívásos” esetekről is, s ezek lefolytatásának 
módja valamint a vér megindulásának tulajdonított bizonyító erő hajszálra 
egyezik Arany híres balladájának témájával, amint az várható is az epikai 
hitelt mindennél fontosabbnak tartó Arany Jánostól. – Értékes adalékot 
kapunk a virágének társadalmi funkciójáról s előadásának körülményeiről 
egy 1585–beli kolozsvári nyelvemlékből. Egy kikapós lány peréről van 
szó, akinek házában „váltig lakoztak a legények várbeliek”. Nem keve-
sebb, mint 39 tanút idéztek meg ebben a csiklandós perben, s egy tanú két 
ízben is említi a virágénekeket. „Márta Vékony Istvánná vallja, hogy... 
egykor éjjel valami legényeknek mond virágéneket az leány és pohárt tölt 
vala.” Majd: „Ez Erzsébet leány vala és az gazdája hóim nem vala, egy-
kor későn estve hát valami legénkék vadnak az leánnyal, ott vala az Szé-
kely Ferenc leánya is, és hát virágénekeket mondnak, de semmi gonosz-
ságot nem láttam hozzá”. – A jólelkű mentő tanúnak ez a vallomásához 
fűzött megjegyzése arra látszik utalni, hogy a virágének–mondás általá-
ban nemigen esett meg egyéb „gonoszságok” nélkül. 

A művelődéstörténeti tárgyi cikkeknél és tanulmányoknál azonban jó-
val nagyobb számban találhatók e gyűjteményes kötetekben olyanok, 
amelyek magával a nyelvvel, elsősorban a szavak történetével, előfordu-
lásuk helyével és korával foglalkoznak. A II. kötet túlnyomó részben en-
nek a témának van szentelve. Szavakkal foglalkozó tanulmányait négy 
nagy csoportba rendezi: „A szavak sorsa” c. fejezet néhány vitatott erede-
tű szó etimológiáját próbálja tisztázni, többek között a „kívül” névutóét 
(ez utóbbiról azt állítja, hogy a Halotti Beszédben is előfordul kywe alak-
ban, meg nem foghatom, hol? Viszont nem említi előfordulásút, igaz, 
határozószóként, az Ómagyar Mária–Siralomban: Sirolmom, fuhászatum 
tertetik kiül). – A második csoportban („A szókincshatás köréből”) a ro-
mánból az erdélyi magyarság nyelvébe került szavakból mutat be néhá-
nyat; a harmadik csoport témáját „Tájszavaink életéből” meríti – itt 
megint alkalma nyílik egy kis művelődéstörténeti kiruccanásra a „kürtös-
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kalács” és a „pánkó” nevű konyhaművészeti remekek nevének tárgyalása 
kapcsán. Végül a „Holt és halódó szavaknak, változó jelentéseknek” szen-
tel egy tucatra való cikkecskét, többek között rendkívüli alapossággal, 
szóföldrajzi térképpel és számos idézettel ellátva dolgozza ki a 
„gyermekló” témáját, mely egyáltalán nem csikót jelentett az erdélyi régi-
ségben, hanem egy ill. másfél évesnél idősebb hím lovat. Egy másik fi-
gyelemreméltó cikk ebben a részben a magyar felezőszámnevekkel foglal-
kozik. A „fél” és a „másfél” a mai nyelvben is élő kifejezések, azt azon-
ban kevesen tudják, hogy a „harmadfél” nem három és fél, hanem kettő és 
fél, a negyedfél három és felet jelent és így tovább. Arra is alig gondolunk 
már, hogy a „másfél” tulajdonképpen „másodfél”, azaz egy egész és a 
második egésznek csak a fele. Hasonló kifejezéseket találhatunk egyéb 
finnugor nyelvekben is, de nyelvcsaládunkon kívül is, például a német-
ben: anderthalb, „másfél”, ritkábban: dritthalb „harmadfél, azaz két és 
fél” stb. Szabó T. Attila hiányolja, hogy a magyar nyelvészeti irodalom 
nem fordított kellő figyelmet erre a jelenségre, s egyben megkísérel egy 
bizonyíthatatlansága ellenére is szellemes magyarázatot adni az ilyen ki-
fejezések keletkezésére. Feltételezi, hogy a primitív ember nem annyira 
az ujjait használta kezdetleges számolási feladatainak elvégzésére, hanem 
kézpárját mutatta fel egyszer, kétszer, háromszor stb. Ha már most példá-
ul harmadszorra csak az egyik kezét mutatta fel, ezzel mintha azt mondta 
volna: két egészet már felmutattam, a harmadik csak fél, szóval harmad-
fél, azaz kettő és fél. Alátámasztja ezt a feltevést az is, hogy a magyar a 
páros testrészeket, pl. a kezet, általában csak egyesszámban jelöli, s 
félkezet mond, ha csak az egyik kézről van szó. 

Egyik leghosszabb tanulmánya az -e kérdőszócskáról szól: „Egyik leg-
önállótlanabb szavunk nyomában”. Nem a szócska eredete érdekli első-
sorban (hihetőleg a „hé!” indulatszónak redukciójából született), hanem 
az, hogy használják-e és milyen mértékben költőink e szócskának -é vál-
tozatát, s hogy tájnyelvinek kell-e minősítenünk s mint ilyet kerülnünk az 
irodalmi- és a köznyelvben. Szerzőnk szándéka az -é változat polgárjogá-
nak biztosítása, főleg a jóhangzás szempontját tartva szem előtt: nyel-
vünkben úgyis túl sok az e hang. (Főleg persze a tiszántúli, Erdélyben a 
mezőségi nyelvjárásokban és Budapest nyelvében, ott ugyanis nem kü-
lönböztetik meg a nyílt e és a zárt e hangot, ezért egy ilyen kérdésben: 
„elmehetek-e?” bizony enyhítené az egyhangúságot, ha így kérdezhet-
nénk: „elmehetek-é?” Dunántúlon azonban amúgy is kellemesen válta-
koznak a kétféle ejtésű e hangok.) A kutató itt sem kíméli a fáradságot: a 
kérdőszócska nyomában átböngészi Vörösmartytól Aranyon, Petőfin, 
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Tompán keresztül Vajda Jánosig a múlt század költői termését, majd 
Adyn, Kosztolányin, Babitson, Tóth Árpádon, Juhász Gyulán folytatva 
lassan eljut a mai erdélyi költőkig. Mint kiderül, megszokás dolga csak, 
használja-e a költő a hosszú változatot vagy nem: tudatosan nemigen 
szoktak idegenkedni tőle. Arany, Madách elég gyakran, Vajda, Babits, 
Tóth Árpád meglehetősen ritkán, de mindig mint az irodalmi nyelv stílus-
eszközét használják. Vörösmartynál, Petőfinél egyáltalán nem fordul elő, 
ugyancsak Szabó Lőrincnél sem, legalábbis saját verseiben, mert Shakes-
peare szonettjeinek fordításában, meglepően, használja. Végeredményben 
úgy látszik, hogy a hosszú változat valóban nem nyelvjárási, hanem az 
irodalmi nyelv tartozéka; versekben az időmérték kedvéért szokták hasz-
nálni, esetleg az egyhangúság kerülésére vagy a kissé ünnepélyes, esetleg 
arhaizáló stílus eszközeként. 
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GÖMÖRI GYÖRGY  
Találkozó Fóton323 

A New Yorkban élő Püski Sándor kezdeményezésére ez év augusztus 14-
től 16-ig érdekes találkozóra került sor Fóton. Észak–Amerikában és 
Nyugat–Európában élő értelmiségieket – magyar írókat, lapszerkesztőket, 
történészeket és szociológusokat – láttak vendégül a fótiak, de a helyi 
Fáy–Vörösmarty Társaság védnöksége alatt megrendezett találkozóra 
eljött számos magyar író is. A találkozó első vagy második napján Lő-
rincze Lajos nyelvészprofesszoron kívül megjelent Illyés Gyula és felesé-
ge, 

Czine Mihály, Csoóri Sándor, Fodor András, Kiss Ferenc és Tornai Jó-
zsef, valamint Kósa Ferenc filmrendező, jelen voltak jugoszláviai és cseh-
szlovákiai írók és irodalombarátok is. 

A találkozó programján a fóti Gyermekváros és a helyi Béke termelő-
szövetkezet meglátogatásán kívül, igen sok kötetlen, a jobb megismerést 
elősegítő alkalom szerepelt. A résztvevők számára sokáig emlékezetes 
marad a dr. Csáder Dezsőék kertjében megrendezett együttlét („beszélge-
tés, szép szó, muzsika”), ahol nemcsak Czine Mihály ékesszólását élvez-
hettük, hanem két művész, Pribojszky Mátyás és Bige József citera-, illet-
ve töröksípjátékát és Selley Zoltán, valamint Horváth Ferenc versmondá-
sát is. Este a társaság tagjai látogatást tettek Németh Kálmán szobrászmű-
vésznél, megcsodálták fafaragásait, alkotói szenvedélyét szóban is, fában 
is sűrítő vallomásait, majd nótázással egybekötött szalonnasütéssel bú-
csúztak a naptól. A találkozó második napján a résztvevők megtekintették 
a műemlékszámba menő katolikus templomot, Ybl Miklós alkotását, 
meglátogatták az iskolát és a nemrégiben rendbehozott Fáy–présházat is. 
Mellette áll Vörösmarty kunyhója, ahol emléktábla jelzi: itt jöttek össze 
egykor borozni a reformkor írói és barátai – ezt a hagyományt folytatják a 
vendégszerető fótiak, akik az egybegyűlteket meginvitálták a mogyoródi 
borpincébe is. 

Egy ilyen rövid beszámolóban nehéz érzékeltetni azt a bensőséges 
hangulatot, amely ezt a találkozót jellemezte, s a hazaiak és az országha-
táron túl élők közötti baráti eszmecseréről is csak annyit mondhatunk – 
megértettük egymást. Otthon éreztük magunkat Fóton, s ezt nemcsak dr. 
Csáder Dezső ügyvédnek és feleségének, hanem a többi fóti és mogyoródi 
irodalombarát gazdálkodónak, termelőszövetkezeti tagnak is köszönhet-
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jük, hadd írjam le az ő nevüket is: Elek Jánoséknak, Kővári Ferencéknek, 
Kurucz Jánoséknak és Szőri Jánosnak. Fóton nemcsak abból kaptunk íze-
lítőt, milyen ma a magyar falu, hanem abból is, mennyi közünk van egy-
máshoz, hiszen a magyar nyelv és kultúra, a magyar értékek szeretete 
összeköthet egymástól látszólag távol álló embereket is, hazaiakat és kül-
földön élőket egyaránt. 
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HANÁK TIBOR 
Lukács György hagyatéka324 

Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról, l—III. köt. Magvető Ki-
adó, Budapest 1976. 452, 859, 388 lap 
 
Hatalmas munka. A három kötet egy híján 1700 lap. Mégsem mű, nem 
kész alkotás. Töredékes, de talán sehol nem vázlatos. Vannak fejezetei, 
melyek viszonylag keveset mondanak, de ezek sem jegyzetszerűek, ha-
nem bőségesek, túlságosan is tágra szabottak, s ezért nehéz megtalálni 
bennük a lényeget. Ezt Lukács György is tudta, újra és újra nekikezdett a 
tárgyalásnak, mint a nemrég előkerült ifjúkori, ún. „Heidelbergi esztéti-
ka”-jának. Mint Eörsi István előszavában olvashatjuk, Lukács „kételke-
dett abban, hogy megtalálta igazságai számára a megfelelő formát”. (I., 
11.) A történeti részt elhibázottnak tartotta, s kicsit fölöslegesnek is, hi-
szen a rendszerező fejezetekben részben megismétli a történelmi fejtege-
téseit. Hogy ezt a megkettőzést mellőzze, megháromszorozta munkáját: 
közel 400 oldalon újra összefoglalta mondanivalóját. Lukács voltaképp 
tehát nem művet hagyott hátra, hanem kézirathalmazt, melyből talán egy-
szer, ha marad ideje, megszületik az a könyv, melyet vállalt volna. 

Bár a végül is három kötetben kiadott ontológiája nem az, amit akart, 
amit írni szeretett volna, a szerkesztők és kiadók a legmegnyugtatóbb 
megoldást választották: az olvasó elé tárták az összes kéziratot, mely a 
társadalomontológiára vonatkozik. A tagolás is a szerkesztőktől szárma-
zik: az első kötetbe kerültek a történelmi, a másodikba a szisztematikus 
fejezetek, a harmadikba „Prolegomena” címmel az összefoglaló ismétlés, 
melyet Lukács „betegsége huszonnegyedik órájában” rohamtempóban 
legépeltek tanítványai. „Utolsó napjaiban Lukács György a Prolegomena 
gépelt oldalait tétován lapozgatva, aggódó bizalommal a jövőre hárította 
műve megítélését” – írja Eörsi István. (I., 12.) 

Ez a megítélés most a feladatunk, mely azonban alig néhány gépelt ol-
dalon semmiképpen nem lehet méltányos Lukács György hatalmas ha-
gyatékával szemben. Ennek tudatában csupán a legfontosabbnak tűnő 
vonatkozások kiemelésére szorítkozhatunk. 

Ezek közé tartozik mindenekelőtt a vállalkozás: a marxizmus–
leninizmus filozófiáját ontológiai alapokra helyezni, illetőleg megírni a 
marxizmus–leninizmus ontológiáját. Bár Marx, de főleg Engels elméleti 
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munkáiból sem hiányoznak az ismeretelméleti vonatkozások, elsősorban 
Lenin működése révén vált a marxista filozófia hangsúlyozottan ismeret-
elméleti jellegűvé. Ez azt jelenti, hogy Lenin az újkor gondolkodási ha-
gyományainak megfelelően, a valóságot a megismerő alany és a megis-
merés tárgya kettőségében, a szubjektum és objektum összefüggésében 
próbálta megragadni. Ha pl. felmerül a kérdés, hogy „mi a világ?”, az 
ismeretelméleti közelítésben nyomban szembekerül egymással az „én 
világom” és a „tőlem független világ”, az Én és a nem–Én, vagyis az vá-
lik problémává, hogy van-e egyáltalán rajtam (a megismerő alanyon vagy 
az emberen) kívül lévő világ, s ha van, megismerhető-e, megismerhető-e 
úgy, amint önmagában (tőlem függetlenül) létezik. Eltekintve attól, hogy 
Lenin ezekre a kérdésekre elméleti tekintetben kielégítő választ adott-e, a 
századfordulón úgy látta, hogy a marxista filozófiának jó szolgálatot tesz, 
ha az anyag mibenléte helyett a megismerhetőségre teszi a nyomatékot, 
sőt tulajdonképp nem is volt más választása, mint a materializmus lénye-
gét ismeretelméleti területre átmenteni. Hogy ne kelljen belebonyolódnia 
abba a modern fizika számára is problematikus kérdésbe, hogy mi az 
anyag, inkább csak a világ megismerhetőségének – Lenin által sehol nem 
igazolt, tehát dogmatikus – tételére hivatkozott. így lett nála az anyag 
csupán „filozófiai kategória az objektív valóság jelölésére” (V. I. Lenin: 
Werke, Berlin 1973, 14. köt. 124. 1.), ezért hangoztatta minduntalan, hogy 
„az anyag egyetlen 'tulajdonsága', hogy objektív valóság, hogy tudatunk-
tól függetlenül létezik”, s szerinte ez „a filozófiai materializmus” lényege. 
(Uo. 260.) 

A materializmus és az anyag lenini definíciója tehát zárójelbe tette az 
ontológiai kérdést, nem válaszolt arra, hogy mi az, ami tőlünk függetlenül 
létezik, hogy mi az anyag, milyen a természete, tagolódása, felépítése az 
objektív valóságnak, továbbá hogyan jött létre, honnét ered, miként fejlő-
dött stb. Az ismeretelméleti beállítottság – mely valójában csak a realiz-
mus megfogalmazásához, de nem a materializmushoz vezet – annyira 
áthatotta a Lenin utáni marxista filozófiát, hogy mindazokat a vállalkozá-
sokat a szubjektív önkény termékének bélyegezték, melyek megpróbáltak 
ontológiát, filozófiai léttant kiépíteni, vagyis arról beszélni, hogy milyen 
is a lét önmagában, azaz tőlünk függetlenül. Hosszú ideig maga Lukács 
György is szembeszállt az ontológiai kísérletekkel, arra hivatkozva, hogy 
a létre irányuló megállapítások valójában a tudati kategóriák külvilágba 
való kivetítésének eredményei. A polgári filozófia válságában a követke-
zőket írta: „Az ontológia lényegében ugyanúgy a tudat tényeit, formáit és 
aktusait vizsgálja, mint annak idején a husserli fenomenológia, azonban 
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dogmatikusan, komoly ismeretelméleti bizonyításnak még csak kísérlete 
nélkül is, kinyilatkoztatja, hogy az ily módon talált 'tárgyak' objektív léte-
zők, sőt az objektív létező lényegének alapkategóriái.” .. . „Az új ontoló-
gia így, a legjobb esetben, általános gondolkodási formákat költ át való-
sággá.” (Bp. 1949, 228.) 

Wolfgang Harich, Lukács kelet–német követője szerint (Kommunismus 
ohne Wachstum? Hamburg 1975, 18.) ő ösztökélte a magyar gondolko-
dót, foglalkozzék behatóan Nikolai Hartmann ontológiájával. Hogy Luk-
ács valóban foglalkozott vele, nemcsak a történelmi fejezetekből és szá-
mos idézetből látható, hanem mindenekelőtt abból a tényből, hogy koráb-
bi fenntartásai ellenére belevágott a marxista ontológiába. Láthatólag túl-
tette magát azon az aggályon, hogy az általa tételezett (és az anyagfogal-
mat háttérbe szorító) létet, létosztályokat, létmeghatározottságokat stb. 
szintén valósággá átköltött gondolkodási formáknak lehetne minősíteni. 
Most már félretolja a vizsgálódás filozófiai akadályait, „hogy – mint írja – 
a létet valódi magában–valóságában ragadhassuk meg”. (III., 10.) Koráb-
ban kételkedett abban, hogy a „valódi magában–valósághoz” eljuthatunk. 
Viszont épp ezért, emiatt a nagy változás miatt válhat Lukács ontológiája 
a marxista filozófia új alapvetésévé, mely ugyan nem mellőzi az ismeret-
elméletet, de kiegészíti és megtöri egyeduralmát. Ez a befejezetlen nagy 
kísérlet magában hordja annak lehetőségét, hogy új utakon indítsa el az 
egész marxista filozófiai gondolkodást. 

A fő kérdés, hogy milyen irányba vezetnek ezek az utak: előre vagy 
hátra? Eltekintve az ilyen iránymeghatározások viszonylagosságában rej-
lő problematikától, Lukács filozófiája sem enged meg egyértelmű értéke-
lést. Bizonyára akadnak majd egyesek, akik Lenin ismeretelméleti naiv 
realizmusával, tükrözéselméletével és anyag nélküli anyagelvűségével 
szemben előrelépésnek tartják Lukács ontológiáját. Mások viszont kétel-
kedhetnek abban, hogy Marx egyetértene-e egyáltalán a marxista ontoló-
gia koncepciójával, hiszen – mint Jürgen Habermas és Kurt Lenk írja – 
Marx forradalmi elméletet, társadalomfilozófiát akart adni, de semmiképp 
nem átfogó lételméletet, melyben Wilhelm Raimund Beyer szerint az 
anyag eltűnik és helyébe lép az elmosódó lét–fogalom. Felmerülhet az a 
probléma is, hogy vajon Lukács ontológiai vállalkozása nem hátrál-e 
vissza Marx elé, sőt Kant elé. Marx ideológiatana azt az újítást jelentette 
Kanttal szemben, hogy a „Bewusstsein überhaupt”-ot, az emberi nem 
tudatának fogalmát és vele az emberi kategóriákat nem ismerte el általá-
nosnak, s azt mondta, hogy azok csak egyetlen osztály tudatának tartozé-
kai. Ezt a relativizálást, mely végeredményben Lukács egykori tudásszo-
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ciológiájának az alapja, felszámolja az ontológia, amennyiben a „létet” 
nem osztályszempontból nézi, nem is a közös emberi tudat adottságain át, 
hanem önmagában, a „valóság struktúrájának” megfelelően. Elképzelhe-
tő, hogy ezt a felfogást majd a marxizmuson belül is a középkori egyházi 
filozófiával hozzák kapcsolatba és skolasztikusnak nevezik. 

A marxista újítások régi sajátossága, hogy Marx nevében történnek, 
vagyis az eredeti elgondolásokhoz, a forráshoz akarnak visszatérni. Ezt 
mint egyik fő motívumot, uralkodó törekvést Lukács György társadalom-
ontológiájában is megtaláljuk. Könyve ezzel a mondattal kezdődik: „Sen-
ki nem foglalkozott olyan átfogóan a társadalmi lét ontológiájával, mint 
Marx.” (I., 17.) Majd pedig így jelöli meg munkája célját: „Ez a tanul-
mány arra törekszik, hogy helyreállítsa a kapcsolatot a marxizmus nagy 
hagyományaival. Abban is ezekhez akar kapcsolódni, hogy a társadalmi 
lét ontológiáját választja témájául, hiszen a fonákul kiagyalt, laposan 
egyenlősítő és hamisan 'mély' elméletek jelenlegi zűrzavarában a mar-
xizmus szükségszerű megújulásának megalapozott és megalapozó onto-
lógiára van szüksége...” (I,, 232.) Annak ellenére, hogy a törést, a mar-
xizmus szembekerülését Marxszal nem Lenintől, hanem csak Sztálintól 
számítja, maga a téma, az ontológia eltávolítja Lenintől. Az ismeretelmé-
leti orientációjú leninizmustól az antropológiai – szerinte ontológiai – 
jellegű marxi elmélethez fordul, erre támaszkodik. Hogy milyen nagy 
mértékben, azt a történelmi fejezeteken kívül, melyekben közel 200 oldalt 
szentel Marx elméletének, merő külsőségekből, az idézetek előfordulási 
arányából is láthatjuk. A rendszeres kifejtést tartalmazó 2. kötet 435 láb-
jegyzete közül mindössze 20 utal Lenin műveire, a 3. kötet 194 idézetéből 
pedig csak nyolc származik Lenintől. Marxnak ez a határozott előtérbe 
állítása bizonyára erősíti azokat a nemzetközi fáradozásokat, melyek a 
marxizmus eredeti szándékának felfedezését és a marxizmus megújulását 
halaszthatatlan ideológiai és gyakorlati feladatnak tartják. Úgy látszik 
azonban, hogy azt a saját tanítványai, illetőleg követői körében is fellelhe-
tő és a mai revizionizmusra jellemző törekvést nem teszi magáévá, hogy 
az ifjú Marx, a fiatal Marx humánus indíttatású filozófiai gondolatait az 
idős Marx, a közgazdász Marx fejtegetéseinél nagyobbra értékelje, Marx 
két korszakát egymástól elválassza. Lukács szerint könnyen kimutatható, 
hogy „milyen gyarló a fiatal – filozófus – Marxnak ez a szembeállítása a 
későbbi színtiszta közgazdásszal”. (I., 289.) Felfogása ebben a kérdésben 
a következő: „Az érett Marx gazdasági művei következetesen törekszenek 
közgazdasági tudományosságra, de semmi közük a közgazdaságtanról 
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kialakított polgári felfogáshoz, amely szerint ez csupán szaktudomány.” 
(uo.) 

Ezzel összefüggésben Lukács György elhatárolja magát attól a közvet-
len követőinél fellelhető másik felfogástól is, mely szerint a marxizmus 
csupán a társadalomátalakítás programja, a forradalom ideológiája, tehát a 
gyakorlat filozófiája. Bár Lukács társadalomontológiát ír, ezt mégsem 
korlátozza a társadalomra és már nem bírálja Engelst, amiért a dialektikát 
kiterjeszti a természetre is, mint ezt első marxista munkájában, a 
Geschichte und Klassenbewusstsein-ban (1923) tette; nem mondja, mint a 
„Budapesti Iskola” egyes tagjai, a magyar társadalomontológusok, hogy a 
marxista filozófia „kiinduló és végpontja a praxis” s nem tagadja, hogy a 
filozófia „a legáltalánosabb törvények tudománya” és mint ilyennek ki 
kell terjednie a természet problémáira is. Több helyen hangsúlyozza, hogy 
„a társadalom és természet anyagcseréjéből” kell kiindulni, hogy „három 
nagy létforma (szervetlen és szerves természet, társadalom)” alkotja a 
létösszefüggéseket (III., 8.) következésképp a társadalomontológia szerin-
te „materilasita természetontológiát feltételez”. (I., 288.) Lukács György 
ontológiája a lét konkretizálását és folyamatszerűségének kiemelését kí-
sérli meg. Ezért mondta már híres beszélgetéssorozatában (Gespräche mit 
Georg Lukács. Hamburg 1967, 15. 1.), hogy „a lét történelmi jellegű fo-
lyamat. Lét szoros értelemben egyáltalán nincs”. A lét, amellyel találko-
zunk, mindig valami konkrét és bonyolult összefüggés. Megragadását 
Lukács is hasonlóan kísérli meg, mint a fenomenológiai módszerrel dol-
gozó modern ontológia, csak épp megáll a társadalmi szinten, nem végzi 
el a léttel való szembesülés primér megjelenítését, ti. a léttel való indivi-
duális találkozás elemzését. Lukács György a munkából indul ki, míg 
viszont a fenomenológia ezt dogmatikus megállásnak minősíthetné, hi-
szen a munka felbontható cselekvésre, egyedi aktusokra, vagyis a munka 
nem valami végső létmozzanat, nem valódi eredet az ember számára le-
hetséges reflexió szempontjából. Az viszont igaz, hogy ha megállapodunk 
a társadalomnál, ha a társadalom létbeli előfeltételeit, az individualitás és 
a lét közvetlen előfordulásának problémáját nem feszegetjük, akkor a 
munka valóban alkalmasnak látszik arra, hogy a társadalmi jelenségek 
modelljének szerepét töltse be. Lukács – mint írja – azért tulajdonít a 
munkának „kimagasló szerepet a társadalmiság létrejöttének folyamatá-
ban”, „mert e létforma minden más kategóriája lényegileg már tisztán 
társadalmi jellegű”. (II., 14.) „A munka . .. csírájukban tartalmazza mind-
azokat a meghatározásokat, amelyek a társadalmi lét új sajátosságainak 
lényegét alkotják.” (uo.) 
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A munka elemzéséből elindulva épül fel Lukács társadalomontológiá-
ja, mely számos problémát új, vagy legalábbis a marxizmus jelenlegi fo-
kán újnak tűnő megvilágításba helyez. Ezek között alapvető jelentőségű 
az ideológia és az elidegenedés problémájának megítélése. 

A történelmi materializmus alaptétele szerint „nem az emberek tudata 
határozza meg létüket, hanem fordítva: társadalmi létük határozza meg 
tudatukat”. (Marx, Engels: Werke, Berlin 1974, 13. köt. 9. 1.) Bár ez a 
kijelentés az első hallásra világosnak tűnik, értelmét nyomban elmosódó-
nak találjuk, amint pontosan körül akarjuk határolni, hogy mi tartozik a 
tudathoz, mi a társadalmi léthez, s hogy mit is jelent voltaképp a „megha-
tároz” (más fejtegetésekben „feltételez”, „hat rá”, „függ tőle” stb.) kifeje-
zés. Ennek következtében fennáll annak lehetősége, hogy minden ismere-
tet, minden tudományos elméletet, irodalmi művet stb. felépítménynek, 
ideológiának, tehát olyan képződménynek fogjunk fel, mely a társadalmi 
lét függvénye, produktuma, szolgálója. A marxizmus vulgarizáló változa-
taiban ez meg is történt, elég ha a sztálini normatív fogalmazásokra gon-
dolunk, melyek értelmében az irodalomnak, művészetnek, tudománynak 
szolgálnia kellett a kommunista gazdasági–társadalmi berendezést. Luk-
ács György ezzel szemben elhatárolja magát minden szellemi alkotást 
gazdasági párlattá tevő pánideológizmustól, attól a felfogástól, hogy min-
den kulturális társadalmi csoportérdeket próbál kifejezni és szolgálni: 
„önmagában véve sem valamely helyes vagy hamis egyedi nézet, sem 
pedig valamely helyes vagy hamis tudományos hipotézis, elmélet stb. 
nem ideológia: csak azzá válhat” ... „Akkor következik ez be, ha már ki-
sebb vagy nagyobb, sorsdöntő vagy epizodikus társadalmi konfliktusok 
végigharcolásának elméleti vagy gyakorlati eszközévé lett”. (II., 452.) 
Lukács György tehát nem tart minden ismeretet osztályhoz kötöttnek, 
érdekszolgálónak, azaz ideológiának; szerinte van olyan ismeret és elmé-
let, mely nem felépítmény, mely független a társadalmi érdekektől. Ezzel 
a felfogásával átszakítja a pártosság lenini elvét és elméleti védelmet biz-
tosít a tudományok szuverenitásának. 

A marxizmus szemszögéből másik alapvető fontos újítása az elidege-
nedésre vonatkozik. Ezzel kapcsolatban az előkészítő lépéseket már Az 
esztétikum sajátosságában (I—II., Bp. 1965) megtette, ontológiájában 
azonban összefoglalóan és szélesebb kifejtésben (több mint 250 nyomta-
tott oldalon) tárgyalja a kérdést. Az első, ami ezzel kapcsolatban feltűnik, 
hogy egyes revizionista törekvésekkel szemben megkérdőjelezi az elide-
genedés abszolutizálásának jogosságát. Szerinte az elidegenedés csak 
egyfajta konfliktus, csak egyike a sokféle társadalmi eltorzulásnak: 
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„bármennyire lényeges is, sohasem fogja át az ember társadalmi létének 
teljes totalitását”. (II., 575.) A másik észrevétel, hogy Lukács nem 
démonizálja az elidegenedést, nem is tartja merőben negatívumnak. Sze-
rinte az elidegenedés a fejlődés velejárója: „A civilizáció felé vezető 
egész fejlődés ... elidegenedett formákban szokott végbemenni” .. ., „tehát 
az elidegenedési formák egész sora az eddigi fejlődés szükségszerű alko-
tóelemei közé tartozik”. (II., 585.) Már esztétikájában is ott szerepelt az a 
megállapítás, hogy az elidegenedés nem kizárólag a kapitalizmus termé-
ke. Míg azonban azokban a fejtegetésekben inkább a kapitalizmus előtti 
szakaszok elidegenedésére, a vallásokban megnyilvánuló (feuerbachi) 
elidegenedésre gondolt, ontológiájában a kapitalizmus utáni elidegene-
désről beszél. Márpedig ez igen jelentős és lehangoló perspektíva a mar-
xizmus számára. Nem kevesebbről van itt szó ui., mint arról, hogy az el-
idegenedést feloldani hivatott marxista társadalmi rendszerben sem szűnik 
meg az ember hontalansági érzése és eszköz–volta, vagyis az elidegene-
dés. Hiába döntik meg a kapitalizmust, törlik el a magántulajdont, hiába 
az átalakítás tengernyi szenvedése, ez ha ki is nyitja Lukács szerint az 
elidegenedés leküzdésének lehetőségét, ténylegesen ismét elidegenedés-
hez vezetett, újratermeli az elidegenedést: „A szocialista életmód és az ezt 
összegező, irányító és szervező rendszer a sztálini brutális manipuláció 
kibontakozása óta döntően veszített vonzóerejéből” ..., „elveszett vagy 
legalábbis erőteljesen elhalványult a szabadság és az értelmes szükségsze-
rűség létszerű egyesülése az életvitelben.” (II., 814.) Márpedig – írja Luk-
ács György a továbbiakban – „a szocializmus, amely még nem küzdötte 
le igazán a sztálini manipulációt, alig jön számításba, mint a gyakorlatilag 
termékenyen hatékony perspektíva–alkotás mozzanata”. (II., 815.) 

Számos elgondolkodtató és vitatható megállapítása van Lukács társa-
dalomontológiájának. Mindenesetre érdemes a megvitatásra. Ez nagy 
értéke. Tudna mozgatni, szellemi izgalmakat kiváltani, főképp a marxiz-
muson belül. Hogy ez megtörténik-e a magyar filozófiai életben, hogy 
használják-e, folytatják-e megkezdett gondolatait, vagy a marxizmus 
szentélyébe zárják, mint a filozófiai gondolkodás nagy teljesítményét, 
melyet csodálni lehet, követni nem, ismét más kérdés. Lukács műve ható-
képes – a tényleges hatás nem rajta múlik. 
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MOLNÁR JÓZSEF  
Nyílt levél Lőrincze Lajoshoz325 

Érdeklődéssel vettem kezembe a „Nyelvünk és Kultúránk” nekem küldött 
29. számát. Kiadványotokat eddig alig láttam s őszintén szólva, nem is 
nagyon vágytam olvasására. Világéletemben bizalmatlan voltak a propa-
gandairodánk kiadványaival szemben. Nem szerettem, hogy a „Nyelvünk 
és Kultúránk”-at is egy ilyen intézmény, a Népművelési Propaganda Iroda 
adja ki. Miután az elmúlt nyáron személyesen is megismerhettelek, a 
szerkesztőbizottsági elnökséged alatt megjelenő kiadványt is más szem-
mel néztem. Rögtön eszembe jutott személyes találkozásunk a feuersteini 
konferencián és felidézte bennem pár órás nyilvános polémiánkat és a 
későbbi meghitt magánbeszélgetéseinket. Kíváncsian kezdtem kutatni, 
változott-e magatartásotok az Anyanyelvi Konferenciával bizonyos fenn-
tartásokkal élő nyugati magyar írókkal, kiadványokkal és intézményekkel 
szemben, vagy továbbra is a bent a bárány kint a farkas játékot játsszátok 
velünk. Jól tudom, hogy az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége elnöké-
nek nincs hatalma, legfeljebb csak jószándéka, jószándékkal pedig aligha 
lehet alapvető magatartásbeli változást teremteni az otthon és az emigrá-
ció szellemi elitje között. Én a barátságos vitánk és a személyes beszélge-
téseink alapján azonban annyit elvártam, hogy legalább a Te legfőbb fel-
ügyeleted alatt megjelenő kiadványok a jövőben igyekeznek a nyugati 
magyar intézményeket, folyóiratokat, könyveket és általában az egész 
nyugati magyar szellemi életet valódi értékei és nem csupán az Anya-
nyelvi Konferenciához való viszonyuk szerint értékelni. Vagyis: Ti is 
megkísérlitek legalább olyan tárgyilagosnak lenni az Anyanyelvi Konfe-
rencián ilyen vagy olyan okból kívülrekedt nyugati magyarokkal szem-
ben, mint amilyen tárgyilagossággal igyekszünk mi, az Új Látóhatár, a Ti 
munkásságotokat értékeli. Azon a konferencián a Te jelenlétedben el-
mondottam álláspontunkat az Anyanyelvi Konferencia eddigi működésé-
vel kapcsolatban, a kiadványotokban közölt két írás és a Magyarok Világ-
szövetsége alelnökének, Keresztúry Dezsőnek az ÉS-ben közzétett, a 
nyugati magyarokat kioktató indulatos verse most mégis arra késztet, 
hogy az Új Látóhatár nyilvánossága előtt, nyílt levélben is elmondjam 
eddigi álláspontunkat, kiegészítve legújabb észrevételeinkkel. 

Az Új Látóhatár szerkesztősége kezdettől fogva helyeselte, ha a ma-
gyar nyelv tanításával foglalkozó magyar és nem magyar nyugati nyelv-

                                                           
325 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 6. számában. 
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tanárokat az ország szakismereteik felfrissítésére vagy továbbképzésre 
vendégül látja. Örömmel fogadtuk azt a kezdeményezést is, hogy a nyu-
gati magyar szülők felekezeti és politikai hovatartozásra való tekintet nél-
kül elküldhessék gyermekeiket az ország valamely szép táján rendezett 
ifjúsági táborba, ahol az ifjúság nevelésére hivatott, áldozatos lelkű szak-
emberek segítségével kibővíthetik hiányos nyelvi ismereteiket, megis-
merkedhetnek a magyar tájjal és a mai magyar élettel. Helyeseltük azt a 
tankönyvakciót, amely szakmailag kifogástalan nyelvtan- és olvasóköny-
vekkel igyekszik ellátni a nyugaton működő magyar iskolákat, nyelvtan-
folyamokat. Minthogy nyelvápolás és irodalom elválaszthatatlan egymás-
tól, az ellen sem volt kifogásunk, hogy az Anyanyelvi Konferencia veze-
tősége igyekezett a nyugaton élő magyar írókkal, kulturális szervezetek-
kel, lapokkal és folyóiratokkal felvenni a közvetlen kapcsolatot. (Bár he-
lyesebbnek tartottuk volna, ha az írókkal, irodalmi szervezetekkel, lapok-
kal és folyóiratokkal a Magyar írók Szövetsége igyekeznék kapcsolatot 
teremteni, mert ezáltal sok bizalmatlanságot, gyanút, félreértést lehetne 
elkerülni.) 

De kezdettől fogva nem helyeseltük a hivatottaknak politikai szem-
pontok szerint történt kiválogatását. Máig sem tudjuk megérteni, milyen 
meggondolás alapján maradtak ki már az első konferenciára meghívottak 
közül, Cs. Szabó László, Határ Győző, Gombos Gyula, Szabó Zoltán, 
Kovács Imre, a Katolikus Szemle és az Új Látóhatár szerkesztői, amikor 
egy volt nyilas képviselőt – aki egyébként szexuális témájú irományok 
gyártásával foglalkozott –, mint a magyar nyelv nyugati reprezentánsát 
meg lehetett hívni, ha a meghívottak kiválogatásában politikai szempont-
ok nem játszottak szerepet. De különösen nem tudtuk helyeselni – mint 
egy amerikai professzor az egyik konferencián el is fecsegte –, hogy az 
Anyanyelvi Konferencia védnöksége idekint, Nyugaton „népfront” szer-
vezeteket kíván létesíteni a „Magyar Nyelv Barátainak Köre” címén lét-
rehozandó egyesületek segítségével. Micsoda kificamult agyban születhe-
tett meg az a gondolat, hogy mi, Nyugaton élő magyarok a magyar nyelv 
barátai legyünk? Másodrendű magyarok, akik már nem az anyanyelv hor-
dozói, hanem csak barátai lehetünk? De még ez ellen a halva született, 
ostoba terv ellen sem tiltakoztunk a nyilvánosság előtt, gondolván, hogy a 
sikertelenség láttán majd ráébredtek, hogy a népfrontos ideával Nyugaton 
nehéz verebet fogni. Ha nem csalódom, azóta le is mondtatok a tömeg-
szervezetek létesítésének ábrándos tervéről, s helyette erőiteket inkább 
néhány fiatalabb író, törekvő egyetemi tanár és egy időnként megjelenő 
nyomtatvány szerkesztőinek megnyerésére koncentráltok. Be kell vallani, 
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sikerrel, ők lettek a sztárjaitok, őket fényképeztetitek a hazai 
félnagyságok társaságában (mert az egész nagyságok még nem ereszked-
nek le hozzájuk) és a külföldi követségek orosz–kaviáros fogadásain. Sem 
titeket, sem őket nem irigyeltük ezért a kapcsolatért: madarat tolláról, 
embert barátjáról ismerni meg. Nem is tettük soha nyilvánosan szóvá. A 
legújabb jelenségek mellett azonban már nem mehetünk el szó nélkül, 
mert személyes találkozásunk után megcsalatva érezzük magunkat. 

Az elsővel hamar végezhetünk, ez inkább morális, mint politikai kér-
dés. Az Új Látóhatár 1977. 4–5. számában megjelent egy kis beszámoló a 
fóti írótalálkozóról. Meglepetve láttam ugyanezt az írást kiadványotok-
ban. A különbség csupán az, hogy a szerző, Gömöri György neve alá oda-
írtátok: Franciaország, ami azt mutatja, azt se tudjátok, hol lakik a szerző, 
mert Gömöri hosszú évek óta Cambridge-ben tanít és Franciaországban 
legfeljebb turistaként fordult meg eddig. Súlyosabb hiba azonban az, hogy 
Gömöri megkérdezése nélkül adtátok le az Új Látóhatárnak készült be-
számolót. Lehet, hogy mi Hozzátok képest nemcsak politikailag, hanem 
morálisan is túlságosan konzervatívok vagyunk és egy olyan szerkesztői 
erkölcshöz igazodunk, amely Kelet–Európában a polgári erkölccsel 
együtt már rég a szemétdombra került. Mi még mindig tiszteljük a szel-
lemi magántulajdont és szerkesztői elvünk, hogy írást csak a szerző tudtá-
val és beleegyezésével szabad leközölni, ha pedig más kiadványból ve-
szünk át, erre engedélyt kell kérni és a forrást fel kell tüntetni. Ha ebben 
az esetben nem az Új Látóhatárban megjelent cikkről lenne szó, akkor is 
szóvá tennők, mert a szerkesztői kalózkodást a legsúlyosabb irodalmi 
véteknek tartjuk. Az első ilyen esetet tulajdonképpen az egyetemes ma-
gyar irodalom belügyeként kellene kezelni, mert lehet, hogy csak valame-
lyik túlbuzgó szerkesztő eltévelyedéséről van szó. Nem is hoztuk volna a 
nyilvánosság elé, ha Béládi Miklós írása a Magyar Műhely bécsi találko-
zójáról nem döbbentett volna meg bennünket pontatlan adatainak tenden-
ciózus csoportosításával és a tényeket figyelembe nem vevő, mondhatnék, 
meggondolatlanul felületes állításaival kiadványotoknak ugyanabban a 
számában. 

Minden kritikusnak jogában áll, sőt kötelessége legjobb belátása sze-
rint értékelni egy–egy verset, regényt, novellát, folyóiratot, irodalmi 
irányzatot, de esetleges elfogultságaiért, tévedéseiért a nyilvánosság előtt 
helyt kell állnia. Amely kritikusról kiderül, hogy csak elfogultságai van-
nak, vagy szolgalelkűségből felsőbb utasításra mindent és mindennek az 
ellenkezőjét is megírja, azt aligha fogja az irodalomtörténet Osvát utódja-
ként számon tartani. Nem titok, hogy a szocialista országok sajtója párt-
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érdekből tényeket elhallgathat, jelentéktelen személyeket és eseményeket 
felnagyíthat, statisztikai adatokat tetszés szerint csoportosíthat, irodalmi 
és politikai mozgalmakat le- és fölértékelhet, sőt, egy kis ideológiai körí-
téssel még a legközismertebb valóságot is elferdítheti, hiszen nincs mód 
az ilyenfajta állítások, hamisítások, ferdítések megcáfolására. Aki huza-
mosabb ideig ilyen légkörben él és alkot, az végül maga sem veszi észre, 
mikor tér le az irodalmi tisztesség útjáról. Nyilván ez történt Béládival is, 
mert még arról is megfeledkezett, hogy a „Nyelvünk és Kultúránk” című 
kiadvány nem a hazai közönségnek készül, hanem olyan nyugati olvasók-
hoz szól vagy kíván szólni, akiknek módjukban áll az eléjük tálalt adato-
kat ellenőrizni, sőt a hamis adatokat nyilvánosan visszautasítani és az 
esetleges ferdítéseket a szerző fejére olvasni. 

Béládi mindjárt írása elején kijelenti, hogy „úgy–ahogy” ismerve a ha-
sonló célú nyugat–európai írótalálkozókat, „a nyugati magyar irodalom 
körein belül a Magyar Műhely pozíciói nem gyengültek, hanem erősöd-
tek, ami például 1974-ben még egyáltalán nem látszott teljesen bizonyos-
nak”. Ez ellen az általánosságban mozgó állítás ellen még alig lehet kifo-
gást emelni, de annál inkább az állítás igazolására felsorakoztatott adatok 
ellen. 

Felsorolva a Magyar Műhely szerkesztőinek tevékenységét, többek 
között azt állítja, hogy a párizsi Magyar Egylet „Magyar Szó” című lapját 
(van-e, aki ismeri?) a Magyar Műhely nyomdája készíti. A kritikus ebben 
a mondatában vagy pontatlanul fogalmazott, vagy szándékosan egy kicsit 
megszépítette a valóságot. A Magyar Műhelynek ugyanis nincs nyomdá-
ja. Ellenben van a Nemzetőrnek, a Kanadai Magyarságnak és az Új Látó-
határnak. A valóság az, hogy a két szerkesztő egy francia nyomdában 
dolgozik – s ahogy maguk is eldicsekedték –, csak fele munkaidőben, 
hogy minél több szabad időt fordíthassanak irodalmi tevékenységükre –, 
ott maguk szedik a Magyar Műhelyt és miért ne hinnők el, a Magyar Szó 
című időszaki kommunista lapocskát is. Maga a nyomda azonban francia 
tulajdon. Freud módszerével, azt hiszem, könnyű lenne kielemezni, hon-
nét ered ez az elszólás. De vannak ennél súlyosabb, félrevezetőbb állítá-
sok is, mint például a kiemelés céljából külön bekezdésben tálalt kétsoros 
mondat: 

„A folyóirat – A Magyar Műhelynek eddig 52 száma jelent meg össze-
sen több mint 100 000 példányban.” 

A folyóirat szónak a kurziválással való külön kiemeléséből az olvasó 
arra következtethet, hogy valódi folyóiratról van szó, amely ha nem is 
havonta, de legalább kéthavonta vagy negyedévente megjelenik, mint 
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ahogy Béládi már korábban tett is erre célzást, mondván, hogyha „ritkán 
is, de rendszeresen” jelenik meg. A valóság az, hogy „rendszeresen” csak 
addig jelent meg, címig egy amerikai szervezet támogatását élvezte, aztán 
hosszú ideig egyáltalán nem jelent meg, később pedig ritka alkalmanként, 
huzamosabb idő óta évente csupán egyszer–kétszer, néha csupán egyetlen 
szerző írását tartalmazva. Béládinak tudnia kellene, hogy az évente egy-
szer–kétszer vagy legfeljebb háromszor megjelenő kiadványokat nem 
szokás folyóiratnak nevezni, még ha valamikor folyóiratként „rendszere-
sen” jelentek is meg. Igazán nem szégyen, épp ezért nem is kell takargat-
ni, ha a nyugati szórványban egy magyar folyóirat olvasók és pénz hiá-
nyában egyre ritkábban lát napvilágot. Béládi cikkét olvasva azonban, 
még a legjámborabb olvasó is csóválhatja fejét, miért kell ritkán megje-
lennie egy olyan folyóiratnak, melynek eddigi 52 száma több mint 
100.000 példányt ért el, ami testvérek közt is, számonként kétezres pél-
dányszám? Enyhén szólva, ez képtelen dolog. Hiszen a két legrégebbi, 
valóban rendszeresen megjelenő folyóiratunk, a Katolikus Szemle és az 
Új Látóhatár kiadója sem merné azt állítani, hogy folyóiratát kezdettől 
fogva 2.000 példányban nyomtatja. A Katolikus Szemle nevében nem 
beszélhetek, de az Új Látóhatáréban kijelenthetem és adatokkal igazolha-
tom (pénztárkönyvünket és előfizetői kartotékjainkat kiadóhivatalunkban 
bárki megtekintheti), hogy folyóiratunkat 1956 óta általában 1200–1300 
példányban nyomtattuk mindmáig, és még az 1500-as példányszámot is 
csak egészen kivételes alkalmanként értük el: az 1956-os forradalmi 
szám, a Németh László hetvenedik születésnapjára kiadott ünnepi szám és 
most legutóbb a 25 éves jubileumunkra készült Repertórium. Nos, elkép-
zelhető-e ezek után, hogy kétezres példányszámban jelenjék meg egy 
olyan folyóirat, amelynek kiadója és szerkesztője mind a mai napig nem 
vette észre, hogy lapjuk hátlapján feltüntetett ausztráliai terjesztőjük, A. 
Sigmond tíz év óta Münchenben él és az Új Látóhatár főmunkatársa? Ne-
héz eldönteni, hogy ezzel a mágikus kétezres számmal ki, kit akart meg-
téveszteni? Nem is érdemes kutatni. Hiszen aki a nyugati magyar iroda-
lom helyzetét még az „úgy–ahogy”-nál is kevésbé ismeri, tudja, hogy a 
szórványban ezernél nagyobb számú előfizetőt egyetlen folyóiratnak sem 
sikerül állandó jelleggel összetoboroznia, még akkor sem, ha egy ember 
főhivatásként napi nyolc–tíz órán át foglalkozik a terjesztéssel. (Ezt gya-
korlatból tudom, mert 1957–61 között, nyomdánk alapításáig csak a fo-
lyóirat terjesztésével foglalkoztam kora reggeltől késő estig.) Nem szeret-
nék Béládi példájára bizonytalan számadatokkal operálni, ezért megval-
lom őszintén, nem tudom hány nyugati előfizetője van a Magyar Műhely-
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nek, de azt határozottan merem állítani (az itt–ott közzétett 
közvéleménykutatások adatai alapján), hogy jóval kevesebb, mint az Új 
Látóhatárnak. Ha pedig ez így van, akkor kiknek jelentetik meg a 2000 
példányt? Hiszen nyugati olvasók hiányában, ha nem szándékosan vala-
mely párizsi papírzúzda számára nyomják a lapjukat, akkor legalább 
1500–1800 példányt Magyarországba és a Szovjetunióba kellene küldeni-
ük. Nem tudom, hogy a magyarországi és a szovjetunióbeli engedélyezett 
terjesztés, hány példány eladását teszi lehetővé az ellenérték nyugati valu-
tában való kifizetésével. Ismerve a magyar és szovjet hatóságok perma-
nens küzdelmét az örökös valutahiánnyal, nehezen tudom elképzelni, 
hogy egy párizsi avantgarde folyóiratra kétkézzel szórják szűkös valutá-
jukat. Ettől függetlenül, ha olyan szoros a kapcsolatuk a magyarországi és 
szovjetunióbeli olvasóikkal, mint az ausztráliaiakkal, valószerűtlennek 
tűnik előttem, hogy Kelet–Európában nagyobb olvasótáboruk lenne, mint 
Ausztráliában. 

Miért ez a hamiskártyázás a számokkal? Béládi ezekkel nyilván vala-
mit bizonyítani akart. Ha figyelmesen elolvassuk írását, ki is derül, hogy 
mit. „A Magyar Műhely–csoport napjainkban – mondja – az 1956 utáni 
nyugatra távozott középgenerációs életkort elért magyar értelmiség egyik 
vagy talán legjelentősebb mozgalma; szervezettebb, kezdeményezőbb 
csoportosulás a Mikes Kelemen és a Szepsi Csombor Körnél..., a nyugati 
írócsoportok oly nehéz körülmények között folyó versenyfutását a kiadási 
lehetőségekért, valamelyes anyagi bázissal rendelkező folyamatos intéz-
ményes létért a Magyar Műhely bírta legjobban ..Béládi két nyugati in-
tézményt tart érdemesnek a Magyar Műhely körének működésével való 
összehasonlításra anélkül, hogy – mint mondja – le akarná becsülni a Mi-
kes Kelemen Kör tanulmányi napjainak és a Szepsi Csombor Kör kiadói 
tevékenységének jelentőségét, a pálmát a Magyar Műhelynek nyújtja, 
kimutatva, hogy a folyóirat a legnagyobb példányszámú nyugati folyóirat, 
a csoportosulás pedig a legkezdeményezőbb, a legszervezettebb. Nem 
vagyok hivatott ennek a két nagyszerű nyugati magyar intézménynek vé-
delmére kelni, de azt talán megkérdezhetném Béláditól, miért csak e két 
intézmény aktivitását hasonlítja össze a Magyar Műhely körével és mi-
lyen tudományos vizsgálódás után jutott erre a megállapításra? Egyáltalá-
ban hogyan lehet jelentőségében összehasonlítani egy olyan irodalmi cso-
portosulást, amely eddig csupán öt összejövetelt rendezett, általában egy–
két tucat résztvevővel, egy olyannal, mint a Mikes Kelemen Kör, amely 
az idén fennállásának 28. évfordulóját ünnepelheti és amelynek a konfe-
renciáin elhangzott előadásokból válogatott három esszékötet, 516 olda-
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lon, a nyugati magyar irodalom egyik büszkesége? Miért jelentősebb a 
Szepsi Csombor Körnél, amely kiadói tevékenységén kívül, évente rend-
szeresen több előadóestet rendez Londonban? Miért jelentősebb Bujdosó 
Alpárnak a Magyar Műhely kiadásában megjelent könyve, mondjuk, Ré-
vai András könyvénél, amelyet a Szepsi Csombor Kör adott ki? Mindezek 
olyan kérdések, amelyekre a nyugaton élő magyar olvasók bizonyára ér-
deklődéssel várnák az őszinte feleletet. Béládi cikkére azonban nemcsak 
az jellemző, amit elmond, hanem az is, amit elhallgat. 

Ha olyan sokra értékeli a Magyar Műhely tevékenységét, miért nem 
hasonlítja össze pl. az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetemével, a 
18 éve működő bécsi Bornemisza Péter Társaságéval? (Mibe sem került 
volna neki az adatokat beszerezni, hiszen épp Becsben konferenciázott.) 
Vagy a Pax Romanáéval? Már nemcsak „non person”, hanem „non 
istitution” kategória is van a nyugati magyar szellemi élet megítélésében? 
Hosszúra nyúlna itt most ezeknek az intézményeknek működését ismer-
tetni, ezért csak egyet ragadok ki, a Bornemisza Péter Társaságét, amely-
nek 15 éves jubileumára én nyomtattam egy szerény ismertetőt, s így ke-
zem ügyében van. A Társaság előadói listáján az elmúlt 15 évről összesen 
70 nevet számoltam meg, köztük jeles nyugati, magyarországi, erdélyi 
írókét és tudósokét. A nyugatiakat figyelmen kívül hagyva, csak az erdé-
lyiek és a magyarországiak közül kívánok néhány nevet kiragadni. Er-
délyből: Bálint Tibor, Bartalis János, Illyés Kinga, Kányádi Sándor, 
Lászlóffy Aladár, Sütő András, Szilágyi Domokos, Tamási Gáspár és 
Veress Dániel voltak többek között a Társaság előadó vendégei. Magyar-
országról (amikor a bécsi külvárosi kocsmákból még nem tűntek föl a 
magyar kultúra ausztriai hivatalos és kitüntetett képviselői és a Bornemi-
sza Péter Társaság még nem volt „non institution”): Weöres Sándor, Ká-
rolyi Amy, Mészöly Miklós, Homoki Nagy István, Rónay György és utol-
jára, de nem utolsónak Lőrincze Lajos. Tárgyilagosnak mondható-e egy 
olyan írás, amely a nyugati magyar szellemi élet egy kiadványát, csopor-
tosulását, mozgalmát, a legjelentősebbnek tartja – az állítás merészségét 
ugyan egy szerény talán-nal gyengítve –, ha egy ilyen gazdag múltra 
visszatekinthető intézményt szóra sem érdemesít? De azt is érdemes volna 
megtudni, mire alapozza Béládi azt az állítását, hogy „a kiadási lehetősé-
gekért, valamelyes anyagi bázissal rendelkező intézményes létért” a ver-
senyfutást a Magyar Műhely bírta legjobban? Miért kevesebb például az 
Új Látóhatár évi 6-szor 96 oldala – bocsánat, hogy szerénytelenül ma-
gunkra is merünk hivatkozni a Magyar Műhely évi egyszer–kétszeri, vagy 
esetleg háromszori 64 oldalánál; Miért több a Magyar Műhely eddigi 23 
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vékony, fekete zsebkönyve az Aurora–könyvsorozat több mint negyven – 
köztük több 600 oldalas kiadványánál? Mindezekre ép ésszel nem találok 
feleletet, hiszen írása végén Béládi nem is nagyon titkolja, hogy a Magyar 
Műhely avantgárd próbálkozásait nem sokra becsüli. Mi rejlik tehát e 
feltűnő ügybuzgalom mögött, ha nem irodalmi lelkesedés? Nyilván poli-
tikai szándék. A magyar irodalom eddig, legalábbis legjobbjaiban, majd-
nem mindig angazsált irodalom volt, nem vethetném Béládi szemére, ha e 
magyar hagyományoknak megfelelően, a politikai szándékot fontosabb-
nak tartja magánál az irodalmi értéknél. (Volt idő, mikor a moszkvai 
emigránsok, politikai okokból a katolikus Horváth Bélát tartották a legna-
gyobb élő magyar költőnek, míg a kommunista József Attilát kiátkozták.) 
De akkor mondja meg nyíltan: a Magyar Műhelyt és csoportosulását ezért 
és ezért tartja az egyik legfontosabb nyugati magyar orgánumnak és cso-
portosulásnak és ne próbáljon köntörfalazni, hamis adatokkal operálni. 
Lehet, hogy az otthoni írókról, irodalmi csoportosulásokról még mindig a 
felsőbb szervek mondják meg, hogy kik és mik, amely ítélet ellen nincs 
vagy alig lehet apelláta. A nyugati magyar irodalom, bár a magyar iroda-
lom szerves része, nem tartozik a magyar állam és különösen nem ennek 
az államnak felügyeleti szervei alá. A mi esetünkben nem ők mondják 
meg, hogy mi kik vagyunk. Ha egy otthoni kritikus a hazai olvasóközön-
ség számára készült lapban közölne a nyugati magyar szellemi életről 
ilyen egyoldalú írást, észre se vennők. De a Nyelvünk és Kultúránk nem 
hazai olvasóközönségnek készül, hanem a külföldi éspedig elsősorban a 
nyugati magyarságnak, tehát nekünk is, ezért nem hagyhattam szó nélkül 
a nyugati magyar irodalomról, szellemi életről szóló célzatos közleményt. 

Túlságosan érzékenyek vagyunk? Semmivel sem érzékenyebbek, mint 
Keresztúry Dezső, aki Cs. Szabó László utolsó könyvének egy nyugati 
konzervatív–jobboldali lapban önkényesen kiragadott részletét a Magya-
rok Világszövetsége alelnöki szerepében halálos sértésként magára vette, 
és indulatos versben oktatja ki a „Nemzetőr”–mundérba bújt kibújdosót, 
az „ál–Rodostó gőgjében” elandalított Cs. Szabót, hogy nem kibújdosott, 
hanem csak megfutott, míg ő otthon maradt, vállalva a halált is. Hát már 
idáig jutottunk? Aki nem mond a Világszövetség minden cselekedetére 
áment, aki merészel idekintről bírálni, azt azonnal le kell bunkózni az 
alelnöki emelvény biztos magasából? Dialogazálni megint csak egyolda-
lúan lehet? Ti bírálhatjátok az emigrációt, minden akadály nélkül küldhe-
titek ide kiadványaitokat, de az Új Látóhatárt még,Illyés Gyula se kapja 
kézhez! Az emigráns írónak nincs joga véleményt mondani munkátokról 
vagy munkátok körülményeiről? Miért nem vette például észre 
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Keresztúry Cs. Szabó beszélgetését az emigráció legtisztább jellemű em-
berével, Peéry Rezsővel évekkel ezelőtt, amikor megjelent az Új Látóha-
tárban (1973. 2. szám), vagy amikor a többi beszélgetéssel együtt 
könyvalakban is megjelent 1977. májusában? Nyilván azért, mert az alel-
nök úr nem olvas (vagy nem olvashat?) nyugati magyar folyóiratot s 
könyvet, hanem csak kivágatokat, amit a hatalom cenzora eléje rak. Anél-
kül aztán, hogy elolvasná az egész beszélgetést, a kiragadott részlettől ez 
az egyébként szerény és finom tollú író is megvadul funkcionáriusi minő-
ségében, pedig ha az egész beszélgetést olvasta volna, aligha találta volna 
magára nézve sértőnek. Míg Ti meg akarjátok győzni az emigrációt, hogy 
a hajdani ellentéteket el kell feledni, közös anyanyelv szeretetében és ápo-
lásában újra egymásra kell hogy találjunk, hazai és nyugati magyarok, 
addig a Magyarok Világszövetségének alelnöke megvádol minden nyuga-
ti magyart – mert a Cs. Szabónak szóló vádat mindannyian magunkra 
vehetjük –, hogy gyáván megfutottunk, mikor ő a „vad Kor”-ban otthon 
„állta, ha kellett a halált” is, s most veri a mellét, hogy „népével kollabo-
rál” és fölényesen megállapítja: „szakadékká mélyült köztünk az árok”, 
így csak a rossz lelkiismeret beszélhet. Mert mi a különbség a megfutot-
tak és a kibújdosottak között? Megfutottak vagy kibújdostak az angol 
puritánok, mikor úgy érezték, hogy csak a megalkuvás és az emigráció 
között választhatnak? A Mayflower 102 utasa megvetette a modern Ame-
rika alapjait. Kibújdostak vagy megfutottak a lengyel szociánusok, akik 
az egy Istenbe vetett hit illegális gyakorlását nem vállalták és Hollandiába 
meg a vallásszabadság keleti fellegvárába, Erdélybe menekültek? Vagy 
minek nevezzük azokat az angolokat, spanyolokat, portugálokat és ola-
szokat, akik egyszerűen csak kalandvágyból, a gyors meggazdagodás re-
ményétől hajtva, vagy a hazai nyomorúság elől futva, egész földrészeket 
hódítottak meg elhagyott hazájuknak? Egyetlen nyugati népnek sem jutna 
eszébe kivándorlóit hűtlenséggel vádolni. Ilyen vádat csak, hogy Bibó 
István kitűnő meghatározásával éljek, az „eltorzult magyar alkat” szülhet. 
Miért ne lehetne külföldön is hű maradni a néphez minden rang, kitünte-
tés és pozíció nélkül? Igen, rang és pozíció nélkül, mert mi is álltuk a sa-
rat svájci csatornák építésén, az európai és amerikai gyárakban és a leg-
alacsonyabb munkákon abban a vad Korban. Néha a halált is álltuk. Az 
asszuáni vízduzzasztó számára készített rotor mellettem két méterre zúzta 
agyon egyik munkástársamat, csak a véletlenen múlott, hogy nem én ke-
rültem alája. Én láttam Kovács Imrét abban a „vad Kor”-ban sztrájktáblá-
val föl–alá járva egy amerikai gyár előtt! Az ország elhagyásához akkor 
legalább olyan bátorság kellett, mint otthon maradni. Minek most egymás 
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szemére hányni „ki árult el és mit”? A világirodalmat oly jól ismerő 
Keresztúry Dezső ne tudná, hogy az író népéhez idegenben is hű marad-
hat, és otthon is elárulhatja, sőt odahaza sokkal inkább, mert a szellem 
embere igen gyakran ki van téve a nép nyakára ült vagy ültetett hatalom 
csábításainak. Hogy milyen eredménnyel, megállapíthatja mindenki, aki 
körülnéz a maga portáján. Szerintem a Magyarok Világszövetsége alel-
nökének a dacos árokmélyítés helyett inkább az árok föltöltésén kellene 
munkálkodnia, még akkor is, ha olykor netán személyében megbántva 
érezné magát. Épp neki, a minden magyarokat összefogni szándékozó 
szövetség alelnökének nem volna szabad megtagadni az embernek azt a 
jogát, hogy ilyen vagy olyan okból elhagyhassa szülőhazáját és bárhol a 
nagyvilágban kereshesse boldogulását. A „szívet cseréljen, aki hazát cse-
rél” szép szózata a huszadik században már nem érvényes, mert ma ide-
genben is meg lehet maradni magyarnak, sőt még az utódokat is meglehet 
tartani, ha valaki ezzel is dokumentálni akarja a magyarsághoz való tarto-
zását. De ettől függetlenül: az egyénnek azt a jogát, hogy hazáját bármi-
kor elhagyhassa és oda bármikor visszatérhessen itt, Nyugaton az egyik 
legfontosabb emberi jognak tartják. Ami a huszadik századi emberi jo-
gokban elfogadott, miért árulás egy olyan országban, amelynek uralkodó 
pártja több mint fél évszázaddal ezelőtt, már alakulásakor az internaciona-
lizmust írta zászlajára? 

Az az érzésem, ha így folytatjátok, az a bizonyos árok, valóban szaka-
dékká mélyül. De mielőtt a természet törvényei következtében az árok 
mindkét partjáról bele hullunk, nem volna jobb elfogadni egymást úgy, 
ahogy vagyunk? Miért ne lehetne az esetleges nézeteltéréseket sértődött-
ség nélkül a nyilvánosság előtt is oly őszintén kibeszélni, mint a ritka és 
sokszor feledhetetlenül meghitt magánbeszélgetéseken? Mert nemcsak a 
Nemzetőr–mundér áll rosszul és bújtat el nemesebb valónk elől – mint 
Keresztúry mondja –, hanem a Funkcionárius–mundér is. 

Mi a nyilvánosság előtt sem mondunk mást, mint a legmeghittebb ma-
gánbeszélgetéseken. Ti viszont ellentétben a magánbeszélgetéseinken 
elhangzott szavaitokkal, közlönyeitekben tovább folytatjátok a megosztó 
és bekerítő taktikát: még mindig csak az számít nyugati magyar írónak, 
aki akármilyen tehetségtelen is, fejbólintásaival, az otthoni tabukról való 
következetes hallgatásával állandóan igazodik a „vonal”-hoz, a meg nem 
vásárolható, igazi írók legjelentősebb műveiről pedig mélyen hallgattok. 

Ezeknek a jelenségeknek a láttán az Új Látóhatár szerkesztősége kény-
telen megfontolás tárgyává tenni, hogy mindaddig, amíg a nyugati ma-
gyar irodalom diszkrimináló kezelésének véget nem vettek, közöljön-e 
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olyan nyugaton élő magyar írótól írást, aki ezt a diszkriminációt szemé-
lyes közreműködésével vagy közlönyeitekben közzétett írásaival támogat-
ja. Megvallom őszintén, ilyen lépésre nem szívesen szánnánk rá magun-
kat. Nekünk nem volt és ma sincs kifogásunk az ellen, hogy a Tudomá-
nyos Akadémia kiadja egy kinti magyar tudós kiváló munkáját, ha vala-
mely hazai kiadó programjába veszi az ország határain kívül élő magyar 
írók műveinek kiadását, ha az otthoni olvasóközönségnek szerkesztett 
folyóiratok, a Kortárs, az Új írás, a Tiszatáj, a Jelenkor, a Vigilia vagy az 
ÉS közli egy nyugati magyar író írását. Mi rendíthetetlenül hiszünk a 
szellem szabadságának erejében, hívei vagyunk a szellemi értékek szabad 
cseréjének és elvetünk minden külső és belső korlátozást, amely a szellem 
emberét megakadályozza nézeteinek őszinte kifejtésében, de tűrhetetlen-
nek tartjuk, hogy a nyugati magyar irodalom és szellemi élet diszkriminá-
lását a köztünk élő írók segítségével vigyétek végbe. Tudom, nem könnyű 
a Ti helyzetetek sem, mégis legfőbb ideje lenne, hogy jószándékotokat ne 
csak magánbeszélgetéseken bizonyítsátok, hanem a nyilvánosság előtt is. 
Ha pedig ezt nem tehetitek, akkor mi értelme az egész dialógusnak? Ne 
csodálkozzatok tehát azon, hogy mi továbbra is féltő gonddal őrködünk 
folyóiratunk és nyugati intézményeink szellemi függetlensége fölött, hogy 
minden magyarnak szóban és írásban módja legyen véleménye szabad 
kifejtésére. Neked is, ha kedved tartja, hogy elmondhasd az Új Látóhatár-
ban véleményedet a nyugati magyarok körében szerzett tapasztalataidról 
és nyílt levelemben felvetett kérdésekről. 

Továbbra is tisztelő híved: 
Molnár József 
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FERDINANDY GYÖRGY 
Levelek és tükrök326 
Faludy György: Levelek az utókorhoz; Institut Marsile Ficin, Toronto 
1975, 206 lap 
Cs. Szabó László: Két tükör közt; beszélgetések; Az Európai Protestáns 
Magyar Szabadegyetem és az Aurora kiadása, Basel 1977, 209 lap 
 
Faludy György verseivel azokban a sötét ötvenes években találkoztam 
először, amelyekre még most is, negyedszázad után, csak mint szürke, 
csatakos hónapok véget nem érő éjszakájára emlékezem. Óh, nem nyom-
tatásban! Ki mert volna akkor csak úgy elővenni egy Faludy–kötetet? 
Éjjel havat lapátoltunk, éjfél után melegedtünk a kőbányai pályaudvar 
várótermében, a „MÁV–kultúrgimnáziumban”, ahogyan egy barátom 
nevezte, amikor fegyelmi úton kizártak minket kebelükből a magyaror-
szági gimnáziumok. Ott mondogatták őket, szalmabor–gőzös áhítattal, 
emlékezetből, társaink, a hólapátoló munkások. Már akkor elálmélkod-
tam, milyen sokan tudják a várótermek környékén, éjfél után, a Faludy–
verseket. 

A versek, amelyeket hallottam, olyanok voltak, mint mi: szókimondók, 
fenegyerekeskedők, nosztalgikusak. Egyszerre higgadtan bölcsek és fék-
telenül érzelmesek. Szépek – és akkor, ott, úgy gondoltuk, hogy a mellőz-
tetéshez, az üldöztetéshez ennyi is elég. 

Most újraolvasom Faludy György művei jegyzékét: „elégették 1944-
ben”, „elkobozták 1950-ben”, „zúzdába küldték”, „kitiltották” és: „rabló–
kiadás a szerző becsapásával” – ez utóbbi már civilizáltabb, rokonszenve-
sebb, nem hiába, itt esett meg a vadnyugaton. Hogy fennmaradtak e ver-
sek – az Utószó tanúsága szerint –, a rabtársaknak köszönhető, akik meg-
tanulták őket, és 1956-ban a zsebükben hozták ki a gépírásos másolatokat. 
Ezek után az olvasó forradalmárt vár, veszedelmes felforgatót, akinek 
természetes eleme lenne az üldöztetés. És kap – szerencséjére és ámulatá-
ra – egy magyar Blaise Cendrars-t, érzelmes világcsavargót, félig Omar 
Khajjamot, félig Anakreont, hogy csak azokat az elődöket idézzem, aki-
ket Faludyhoz hasonlóan betéve tudok. 

A már idézett „Utószó” felsorolja e nem mindennapi költői pálya ál-
lomásait: Budapest – Párizs – Marokkó – Egyesült Államok, majd 1945 
után, ismét Budapest – London – Málta – Kanada és ha a történelem ke-

                                                           
326 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 6. számában. 
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reke úgy fordulna, s közben nem futnánk ki az időből, biztosak lehetünk 
benne, hogy a költő töretlen hittel kezdené újra harmadszor is az utat. 

Megrendültén értesülünk arról is, hogy amit a kezünkben tartunk, négy 
évtized gazdag termésének mindössze negyedik, az elégettetteket, elkob-
zottakat leszámítva második kötete. Faludy Györgynek tizenöt éve nem 
jelent meg önálló verseskönyve. 

A „Levelek az utókorhoz” lapjain száztizenöt írást ad közre a költő: 
huszonnyolc régi, nyolcvanhét új versét. A kronológia szigorú betartásá-
val: így állnak össze egésszé, valódi verses önéletrajzzá, e negyven év 
terméséből válogatott szövegek. 

Ne mazsolázzunk mi se: kövessük, évről évre lépegetve Faludyt. A 
harmincas évek idillikus versei között megbúvó „Német zsoldossal” a 
maga idejében lázitó lehetett; de Pietro Aretino levele a zsarnokhoz „ked-
ves, baráti intés, enyhe fuvalom”, s „jöhetsz reám méreggel, tőrrel, ékkel 
de én itt állok az ikes igékkel” – mondja az 1940-es „Óda a magyar 
nyelvhez”, védtelenül és konokon. Bizony írtak már ennél felforgatóbb 
dalokat. 

Miért tud Faludy verseivel mégis „trónusokat dönteni”? Ma, s innen, 
úgy látom azért, mert ez a költő nagyszerű pedagógus – ő talán jobban 
kedvelné, ha úgy mondanám: született vándorszínész, utcai énekes. Nála 
a legnehezebb dolgok is pofonegyszerűek: egy polinéziai gumifa porzója, 
Darwin kritikája, a teremtés káosza – úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy 
azt játszva megérti az analfabéta is, legyen polinéz avagy hómunkás a 
kőbányai pályaudvaron. 

Ehhez vegyük hozzá, hogy Faludy nemcsak vészesen közérthető, de 
már–már ragályosan deklamálásra csábító, énekelhető. „Hangosan mondd 
e versemet” bíztat a költő maga is, de használati utasítás nélkül is – ellen-
állhatatlan kényszer – hangosan mondja verseit, aki csak bűvkörükbe ke-
rül. így válik érthetővé a „lágy és bágyadt” dorgálás aránytalanul erős 
visszhangja, a sok meghurcoltatás. Keveseknek jutott ennyire ki belőle, 
mert kevesen tudnak ennyire mindenki szívéből, mindenkihez szólani. 

Még két felfedezés: az egyik, Faludy napkeleti bölcseken nevelkedett – 
nem szeretem a szót, de ide illik —: életművészete, 

Boldog voltam, hogy szálló évek 
permet esőjén, a robot 
porán s aljában kormos égnek  
lelkem kohói egyre égnek 
 s kedvemnek lángja még lobog. 
… 
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Boldog, hogy ahogy kell, úgy élek  
iszom, szeretkezem, mesélek  
költő, vad, ifjú, csupa láz,  
s a föld, a táj, a nép, az élet  
ismer, ujjong és harsonáz. 
(Kirándulás a Koloska–völgybe) 

 
S a másik: üdítő érzékisége. Lázadás ez is a javából: a „magyaros sze-

mérmetesség” béklyójából szabadult szerelem. A „Fülledt éjszaka” 
(1940–41, Marokkó) ciklusából valók a következő sorok: 

 
A gyönyör feldob, szédít, megvakít  
és nyúltagyamig árad  
csípőm köré font hosszú combjaid  
kinyíló hattyúszárnyak. 

 
„A harminchatodik” c. szonettben ezt olvassuk: 
 

Bordáim rácsa közt mint a vadállat  
négy puha talpon jár a szenvedély  
s érted liheg. Csókoltalak, de számat  
bőrödbe vertem. Nincs se nap, sem éj:  
téged kutatlak... 
 

Faludy György nem különböztet meg kétféle szerelmet, Bernard Shaw-
val tart: gyanakvással szemléli, ha valaki egyetlen dolgot részeire szab. 
Ezért is olyan erőteljes, gyomorba markoló nála a szerelem, még akkor is, 
amikor – a börtönből, egy haldoklóhoz – versei nem ringatózhatnak sza-
badon a gyönyör apró hullámaiban. 

Az utolsó versekben egyre gyakrabban felvillanó apokalipszis – „süly-
lyedő hajón élsz s mindennek vége van” –, nem tudja feledtetni kétszáz 
oldal harsány élethimnuszát. Az olvasó biztos benne, hogy nem más ez, 
mint múló rossz közérzet, és Faludy György ismét és még sokáig tanítani: 
lázadni, szeretni, vigasztalni fog. 

 
* 

Nyolc beszélgetés: az első négyben Weöres Sándor, Pilinszky János és 
Illyés Gyula válaszolnak Cs. Szabó László kérdéseire. Azután a kérdezőre 
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fordul a tükör; a következő négy beszélgetésben Cs. Szabót vallatja Siklós 
István, Kabdebó Tamás és Peéry Rezső. 

Azoknak, akiknek szokatlan lenne a műfaj, rövid bevezető sorolja fel a 
beszélgetések technikáját, irodalmi elődeit. A módszer maga (az eredeti, 
hangszalagra vett szöveg es későbbi beszélgetések összeolvasztása) vitat-
ható, de ellentéte (a hitelesség érdekében eredeti állapotukban hozni nyil-
vánosságra a magnóra vetteket) sem jobb megoldás és ráadásul ellene 
szól, hogy más törvényeknek engedelmeskedik, másképpen ér el azonos 
hatást az élőbeszéd és a nyomtatott szöveg. Lehet, hogy tévedek, de azt 
hiszem, a hiba – ha van – ott van, hogy e tipikusan rádiós műfajban – és 
átírásában – kiiktatódik, elsikkad a beszélgetésekből valami árulkodó, 
súlyos, nélkülözhetetlen: a csend. Az olvasónak néha az az érzése, hogy a 
vitatkozók – akár a gyáva vigéc – félnek elhallgatni. Ez természetesen a 
műfaj fogyatékossága és nem a beszélgetőké; a televízióban, mert „lát-
juk”, ismét polgárjogot nyer a csend. 

Ezzel a megjegyzéssel azután a recenzor ki is merítette a „Két tükör 
közt” beszélgetései nyomán támadt kételyeket. Ami a bevezető sorok után 
következik és tart kétszáz oldalon át, olyan méretű vállalkozás, hogy az 
csak Gaetan Picon Szellemi Körképéhez hasonlítható. 

Minden terítékre kerül itt, amiről csak századunk második felében a 
szellem s a toll emberének szólani érdemes. Méghozzá nem is akárho-
gyan: közös dolgainkról legjobbjaink vallanak, töprengenek. Weöres 
Sándor játékos példáját a közérthetőségről megszívlelhetné sok naiv olva-
só; ugyanúgy Pilinszky János szavait a művész örök gyermekvoltáról 
„valahol az időn kívül... hűséggel és gyökértelenül”; Illyés és Cs. Szabó 
évődését az avantgárd felújítóival. A húszas évek ifjú titánjai újat művel-
tek és nem vették magukat túl komolyan. Alphonse Allais érintetlen, hó-
fehér vásznának ezt a címet adta: „Nagyon vérszegény szüzek első áldo-
zásra mennek hóförgetegben.” A hófehér vászon újra feltalálói pedig kö-
rülbelül ezt a címet adták művüknek: „az ifjú művészt meddőségre kár-
hoztatja a burzsoá társadalom”. 

A kötet második része, amelyben Cs. Szabó nem kérdez már, hanem 
felel, számunkra még az elsőnél is fontosabb. Itt ugyanis rólunk, a diasz-
póráról van szó és benne az arra legilletékesebb összegezi immár három 
évtizedes tapasztalatát. Keményen, szépítgetés nélkül, egy kicsit szomo-
rúan, de nem kétségbeesetten szól íróról, olvasóról, műről, az emigráció 
előnyeiről és hátrányairól, kapcsolatainkról a hazával, önmagáról is, ha 
kérdezik, művészi élményeiről, mindarról, ami gond–baj vagy remény 
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forrása a világban. Mindez nem meglepő magyar írótól, aki szüntelenül 
népben–nemzetben, korban–világban gondolkodik. 

Számomra a legrokonszenvesebb felfedezés, hogy emigrációs irodal-
munk nagy öregje, a „nagy műveltségű esztéta és finomtollu esszéíró , két 
tükör éles fényében mennyire fiatal és lázadó. Szüntelenül megkérdőjelezi 
a dogmákat – míg árnyékában álfiatalok dogmákat gyártanak. Tabukat 
rombol: „az öngyilkosság a szuverén egyén végletes tiltakozási formája”; 
demisztifikál: az emigrációról például megállapítja, hogy nem annyira 
tragédia, mint örök emberi helyzet és állapot; meghökkent es gondolko-
dásra késztet: „Legyen a lelkünk maximalista, mint Kossuthé, de az ér-
telmünk... működjék úgy, mint Eötvös Józsefé és Deák Ferencé” – taná-
csolja egyetemistáknak egy találkozón. 

Kíméletlenül leleplez divatokat, manővereket, elviselhetetlen számara 
minden féle–fajta ügyeskedés, sunyítás. Nyíltan a kamaszokkal tart: „sár-
ga búvárhajóban élünk mind” énekli a Beatles-ekkel az ENSZ „nagyszájú 
küldötteinek”. 

Néhol – ám ez ritka, mint az igazgyöngy – önmagáról is szól az író. ö, 
akit köztudomásúan azzal vádolnak, hogy kizárólag az ész kormányozza 
írásait, bevallja, hogy munka közben gyakran elönti a szemét a könny, 
olyan elemi erővel éli, amit teremt. Tegyem-e hozzá? A recenzornak is 
gyakran könnyes lett „két tükör közt” a szeme. Ott, ahol a magányról 
szól, konokul visszatérő álmairól, vagy amikor Kabdebó Tamás – mint a 
mesében – három kívánsága felől kérdezi. 

„Mindig rendelkezésre kell állni” – ezzel a mondattal zárul ez a nagy-
szerű, minden művelt magyar olvasó számára nélkülözhetetlen vallomás–
kötet. Egyre gyarapodó életművével Cs. Szabó László az évek múlásával 
mindinkább jelen van az utána jövők sejtjeiben. Egy helyen az író arról 
szól, hogy szeretne még vállalkozni valamire, ami még nagyobb, egysé-
gesebb, mint remekműve, a „Római muzsika”. Kívánjuk neki, hogy út-
közben még gyakran örvendeztessen meg olyan „melléktermékekkel”, 
mint ez a kötet. 
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RIBÁNSZKY LÁSZLÓ 
Tündöklő herceg – a tengerentúlról327 

The Tale of Genji, by Murasaki Shikibu, I—Il. translated by Edward G. 
Seidensticker, published by Secker and Warburg, London 1976, 1090 lap 
 
Itália nagy részét idegenek uralják, városait magyar kalandozók, szaracén 
kalózok dúlják. A nyugati frank birodalmat dinasztikus küzdelmek, dán, 
normann támadások bénítják meg. A keleti frankok – már akkor is – min-
den fronton egyszerre hadakoznak: nyugati kuzínjaik ellen 
Lotharingiában, a szlávok ellen az Elbán túl, miközben sóvár tekintetüket 
az Alpoktól délre irányítják – már amikor a kalandozó magyarok erre időt 
engednek nekik. Mozgalmas, kegyetlen, sötét idők – a tizedik század Eu-
rópában –, az átmenet százada. A folytonosságnak, a szervesen élő ha-
gyományoknak s igen: a civilizációnak két végvára van – a földrész dél-
nyugati sarkában a kordobai kalifátus, délkeleten pedig Bizánc. A közel–
keleti hatalmi egyensúlyt újra meg újra felborítják a belső–ázsiai turk tör-
zsek egymást követő hullámai, a Távol–Keleten pedig felbomlik az embe-
riség történetének talán legcsodálatosabb civilizációja: a Tang–dinasztiáé. 
Zaklatott, bizonytalan kor a tizedik századi Ázsiában is. De a kínai–koreai 
partoktól keletre, a tenger párájából zöld szigetláncolat bontakozik ki, 
amit Marco Polo háromszáz évvel később Xipangunak fog nevezni, s ahol 
úgy tűnik, hogy ebben a vajúdó században megállt az idő. Japánban va-
gyunk, a Fudzsivara korszak Japánjában. Csend, rend és nyugalom honol 
az országban. Az őslakó Ezo-kat sikerült annyira északra szorítani, hogy 
az új területek se katonai, se gazdasági problémát ne jelentsenek. A Taika, 
tehát a nagy adminisztratív reformok gyümölcse beérett, a császári hata-
lom – hála a megbonthatatlannak tűnő Fudzsivara rokoni köteléknek – 
megszilárdult. A buddhizmus, mint második államvallás az arisztokráciá-
tól a parasztságig minden népréteget áthat s a császári udvarban, a kolos-
torokban folyik a Tang–dinasztia kulturális örökségének az asszimilálása. 
Az új főváros, Hejánkjó, a mai Kyoto, mostanra már igazi adminisztrációs 
és kulturális központ. Végleges alakot öltenek a japán szótagírás jegyei s 
az udvari arisztokrata–bürokrácia tagjai már gyakorlottan róják a kínai 
írásjegyeket. Ebben a században azok a társadalmi feszítőerők, amelyek 
nemsokára véres polgárháborúkhoz, majd a szamurájok katonai diktatúrá-
jához vezetnek, még nem érződnek. 

                                                           
327 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 6. számában. 
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Az arisztokrácia zavartalanul, magabiztosan és arrogánsán gyakorolja 
hatalmát. Már–már visszatetsző képet nyújtana, ha nem szólna mellette az 
a perdöntő mentőkörülmény, hogy kiváltságos helyzetét esztétikai öntö-
kéletesítésre használta föl. Néhány ezer emberről van szó a néhány milli-
óból, de ennek a néhány ezer embernek sikerült eljutnia egy életforma 
logikus végkövetkeztetéséig, anélkül, hogy szellemileg, vagy fizikailag 
degenerálódott volna. Ennek az életformának az alapja, közege és célja az 
esztétikum volt. A mindennapi élet legapróbb eseménye is szertartássá 
lett. Nem úgy, hogy kínos kötelességként megbénította volna a benne 
résztvevők egyéniségét, hanem úgy, hogy mindennek megadták a módját, 
a huszadik századi magyar költővel azt lehetne mondani, hogy mindent 
„pontosan és szépen, ahogy a csillag megy az égen” úgy csináltak. Az 
évszakok ritmusán kívül életüket a sintó és buddhista szertartások egy-
mást követő sora tagolta. Mindennapjaik színpadán, a palotákban és 
templomokban kimért eleganciával mozogtak cseresznyevirág vagy szo-
morúfűz színű selyem kimonóikban, arannyal áttört bíbor általvetőjükben, 
udvari rangjukat kifejező fekete lakkfövegükben vagy a nők földet söprő 
dús hajzuhatagukkal. Magától értetődő volt, hogy járatosak legyenek a 
kínai klasszikusokban, szellemesen idéztek a Dalok Könyvéből vagy Po 
Csü-jitől, betéve tudták a Manjósu – a klasszikus japán versantológia jeles 
költeményeit, maguk is verseltek, bambuszfuvolán vagy húros hangszeren 
játszottak, odaadással gyakorolták a kalligráfiát. Érzékenyen reagáltak a 
természetre: a telihold, az első cseresznyevirág, a költöző darvak megte-
kintése kedvelt időtöltés, beszédtéma, rögtönzött költemény tárgya. Egész 
univerzumuk a főváros, Hejánkjó volt. A kb. 15 kilométerre fekvő Udzsi 
már vad és civilizálatlan vidéknek számított a szemükben. Ha valaki 
kegyvesztett lett, vagy egyszerűen hivatalból kellett a fővárostól 80–100 
kilométerre levő tartományba utaznia, úgy érezte, hogy a világ végére 
száműzték. Nem mintha a közállapotok annyira veszélyesek s a vidéki 
életmód olyan kezdetleges lett volna. Egyszerűen arról volt szó, hogy 
életvitelük a császári udvarban és saját palotáikban tökéletesen kielégítet-
te őket, másra nem is voltak kíváncsiak. Mint ahogy nem érdekelték őket 
olyan meddő találgatások sem, hogy honnan jött az emberiség, meg hogy 
miért hullik le a gyümölcs a fáról – a világ esztétikai szemlélete kizárta a 
praktikus, vagy fárasztó spekulációt. Kizárta már azért is, mert buddhista 
hitük arra tanította őket, hogy látszatvilágban élnek és az élet törékeny, 
múlandó. 

A tizedik század tehát, amely Európában Nagy Ottó császárt, Bolgár-
ölő Baziliuszt, A1 Mansourt, Szent Istvánt kitermelte, Kínában pedig a 
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Tang aranykor után, a Sung ezüstkort hozta, Japánnak a Heján–korszak 
fénykorát ajándékozta s olyan írókat, akik ezt a fénykort, ezt a tündérvilá-
got írásaikban az utókor számára megőrizték. Ezek az írók szinte kivétel 
nélkül nők voltak. Az arisztokrata udvarhölgyek elképzelhetetlenül sok 
szabadidővel rendelkeztek. Mivel a nemek között az uralkodó együttélési 
forma a poligámia volt, a hitvesi kötelességek ellátása nem kötötte le 
minden idejüket, gyermekeiket dajkák nevelték, hivatali elfoglaltságuk 
nem volt. Valójában igen bezárt életet éltek, a szó fizikai értelmében is, 
lakosztályukból ritkán mozdultak ki, így az érzékenyek és tehetségesek 
számára a naplóvezetés, verselés és a regényírás szublimációs lehetőséget 
jelentett. Hogy ezzel a tehetséggel élni tudtak, azt részben a szótagírás 
használata segítette elő: a nőktől nem várták el a kínai írásjegyek ismere-
tét. A kor két legismertebb író–óriása Szei Sónagon és Muraszaki Sikibu. 

Muraszaki – a név bíborszínt, de ibolyát is jelent – a hatalmas 
Fudzsivara család egyik oldalágának gyermeke, udvarhölgy, érzékeny, 
befelé forduló lélek, a kor erkölcseihez mérten prűd arisztokrata, megírta 
a világ első lélektani regényét, s egyben az egyik leghosszabbikat is. A 
Genázsi története 54 könyvből vagy fejezetből áll, kb. kétszer olyan hosz-
szú, mint a Háború és béke, vagy a Don Quijote, bár a prousti regényfo-
lyam hosszát nem éri el. Ennek a hatalmas munkának a cselekményét már 
csak azért sem lehetséges röviden összefoglalni, mert a klasszikus japán 
regény nem ismeri a cselekmény fogalmát – az egymás után következő 
események okozati összefüggésének az értelmében. Muraszaki regényé-
nek főhőse Gendzsi, a „tündöklő herceg”. Apja császár, anyja császári 
ágyas – trónutódlásról szó sem lehet. Serdülőként viszonyt kezd mostoha-
anyjával, miközben és miután egymást érik szerelmi kalandjai, ideiglene-
sen kegyvesztett, lesz, majd amikor féltestvére ül a trónon, miniszterel-
nöknek nevezik ki. Az udvar bálványa, divatdiktátor, nők szemefénye, 
szép, okos, gazdag, sikeres. De végzete nem ezzel teljesedik ki, nem ez a 
karmája. Valamelyik előző életéért fizetnie kell: csillaga lehanyatlik. 
Negyvenéves fejjel – a kor szokása szerint –, a régiek megtartása mellett 
új, fiatal feleséget vesz, aki viszonyt kezd egy korban hozzáillő arisztok-
ratával és törvénytelen gyereket szül Gendzsinek. A regény utolsó tíz fe-
jezete már ennek a fiúnak, Kaorunak a története. Első hallásra úgy tűnhet, 
hogy a könyv egy napkeleti Don Juan–mese, dehát mint említettem, japán 
regényben nem beszélhetünk európai értelemben vett cselekményről. A 
Gendzsi Monogatari – meg korábbi japán versidézettel élve – átvezet 
bennünket „az almok lebegő hídján” a Heján–kor elvarázsolt kastélyába. 
Hogy mint korrajz hűséges – abban már régen megegyeztek az irodalom-
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tudósok. Ettől azonban még nem lenne páratlan, ma is élő, ma is olvasha-
tó, ma is megindító mű. A Gendzsi története – mint ahogy arra első angol 
fordítója, Arthur Waley is rámutatott – a huszadik század nagy regényé-
vel, az A la recherche du temps perdu-ve1, Az eltűnt idők nyomában-nal 
közvetlenül rokon. Miközben látszólag az emberi állapotok–lelkiállapotok 
kaleidoszkópja, egyben feszesen szerkesztett, belső ritmussal rendelkező 
monumentális alkotás is, hatalmas ívű parabolája az emberi lét efemer 
voltának. Hosszasan lehetne elemezni és szemléltetni, milyen hasonló 
szerkesztési elveket használ helyenként Muraszaki és Proust, de ez elte-
relne a figyelmet a lényegről. Szó sincs arról, hogy a Gendzsi története 
afféle kezdetleges, proto–prousti próbálkozás lenne. Ellenkezőleg: rend-
kívül alaposan átgondolt és következetesen végrehajtott vállalkozás: idő-
ben háromnegyed évszázadot, négy generációt ölel fel, kb. 430 szereplője 
van, nem számítva a cselédeket, küldöncöket s egyéb névtelen melléksze-
replőket. De Muraszaki egyetlen egyszer sem keveri össze figuráit, min-
dig pontosan tisztában van egymás közötti viszonyukkal, amit csak bo-
nyolít, hogy a szereplők többsége rokoni kapcsolatban is áll egymással. 

Lehet, hogy a regény hosszú, de még hosszabb azoknak az írásoknak a 
sora, amelyek a Gendzsi történetét magyarázzák, elemzik. Egy becslés 
szerint a dolgozatokat, disszertációkat és cikkeket nem számítva, tízezer 
könyvet írtak Muraszaki regényéről, számos enciklopédiát publikáltak 
segédkönyvként a regény olvasásához. Mert az magától értetődő, hogy 
minden kornak megvolt és megvan a maga képe, véleménye a legnagyobb 
japán klasszikusról. Ebben szerepet játszik a regény nyelve is. Mint emlí-
tettem, Muraszaki a japán szótagírással, a hiraganával írta munkáját s így 
már kétszáz év múlva, mire a kínai jövevényszavak szervesen beépültek a 
beszélt nyelvbe is, magyarázó szöveg kellett hozzá. Azóta meg többet 
változott a nyelv: a mai japánok számára archaikusabbnak tűnik, mint 
nekünk az Ómagyar Mária siralom, az eredeti szövege mai kritikai kiadá-
saiban oldalanként fél oldal a szöveg és fél oldal a láb-, illetve japán 
könyvben – a fejjegyzet. Időről időre lefordítják modern japánra – az 
egyik legjobb fordítása a háború előtt készült: Tanizaki Dzsunicsiró, a 
jeles regényíró munkája. 

S ezzel végre eljutottunk az angol fordítás kérdéséhez. A japánokon 
kívül egyedül az angol nyelvterület lakosai mondhatják magukénak azt a 
luxust, hogy Muraszaki művének két fordításával is rendelkeznek. Tud-
tommal létezik még autentikus, tehát Muraszaki eredeti szövege alapján 
készült fordítás, németül és franciául. Más nyelvekre, ha egyáltalán lefor-
dították a könyvet, Arthur Waley 1935-ben megjelent angol verzióját 
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használták alapul. Vajon csak a regény hossza, vagy a klasszikus japán 
nyelv s egyáltalán a japán nyelv nehézsége a magyarázata annak, hogy a 
világirodalom egyik remeke ilyen hosszú időn át hozzáférhetetlen maradt 
az európai olvasók számára? Aligha. Az elzárkózást, az érdektelenséget 
az európai önteltséggel, békaperspektívával lehet magyarázni. Még a 
Gendzsi története első európai fordítója, Waley is, aki Konfuciusztól 
kezdve Szei Sónagon-ig kínai és japán klasszikus szerzők egész sorával 
ismertette meg olvasóit, még ez az Arthur Waley is a lelke mélyén bizo-
nyos fokig lekezelte az általa fordított szerzőket, be nem tette a lábát se 
Kínába, se Japánba és állítólag felrótta ennek a két népnek, hogy „nem 
keresztény”. De söpörjünk egy kicsit a magunk haza táján. Szerb Antal A 
világirodalom története c. munkájának bevezetőjében például ezt írja: 
„Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy könyvemben nem szerepel a 
régi és az új keleti népek irodalma sem. Bármilyen csodálatos kincseket is 
rejtegetnek a nagyon kevesek számára, akiknek módjukban áll megismer-
ni azokat, a nyugati kultúrkör irodalmára semmi befolyással nem voltak, 
nem léptek be a világirodalomba, nagy alkotásaik nem közös tulajdonai 
az emberiségnek.” Eddig az idézet. Más szóval világirodalom az eurázsiai 
kontinens kis európai félszigetének az irodalma, míg a földkerekség leg-
népesebb és leghosszabb folytonosságú civilizációjával rendelkező biro-
dalmának: Kínának az irodalma – nem világirodalom. Japánról ne is be-
széljünk. Dehát ez a pöffeszkedő–köldöknéző szemlélet túlélte még ennek 
a jaj de csodálatos európai civilizációnak a második öncsonkító polgárhá-
borúját is: az 1969-ben megjelent, négykötetes Penguin Companion to 
Literature első kötete – 572 lap – természetesen a brit és a brit nemzetkö-
zösségi írókat tárgyalja, majd a negyedik – 360 lapos kötetbe – belezsú-
folja a görög, római, bizánci, keleti és afrikai irodalmakat. Így aztán Mu-
raszaki Siki- bunak, a Gendzsi története szerzőjének jut 68 félsor, míg 
mondjuk Mrs. Humphry Ward 1920-ban elhunyt, úgymond „emberbarát 
és regény- író”-nak 76. Idézett könyvében Szerb Antal egy más helyen 
fellebbezést nem tűrő hangon kinyilatkoztatja, hogy: „A primitívek és 
keletiek a világot istenek és állatok veszedelmes káoszaként élték át és 
alapérzésük a rettegés ...” Ebben a parttalanul tájékozatlan és még kötő-
szavaiban is hamis megállapításban ugyanaz a szemlélet jut kifejezésre, 
mint abban, hogy a londoni egyetemen mind a mai napig egyazon intéz-
mény: a School of Oriental and African Studies okítja a diákságot, mond-
juk a pali nyelven lejegyzett buddhista szutrákra, vagy Li Po verseire, 
mint amelyik az írásban csak nemrég kodifikált szomáli nyelvre. Szeren-
csére ez a szemlélet változófélben van. Ennek jele a második angol nyel-
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vű Gendzsi–fordítás megjelenése is. Gyönyörű ez a könyv, illetve két 
könyv. Momojama–korszakbeli festmény reprodukciója díszíti a két köte-
tet tartalmazó dobozt s a szöveget 17. századi fametszetek. 1090 oldal a 
két kötet, szemben az egy kötetbe sűrített Waley–fordítás 1135 oldalával, 
ami ha az új kiadás gazdag illusztrációanyagát leszámítjuk, azt jelenti, 
hogy Edward Seidensticker fordítása lényegesen rövidebb. Seidensticker, 
a michigani egyetem japán tanszékének professzora évtizedek óta értő, 
inspirált tolmácsolója a klasszikus és a kortárs japán irodalomnak. Mi 
indította arra, hogy angol–szász nyelvterületen másodikként kísérelje meg 
ezt a hatalmas munkát? Az előszóban ezt írja: „Arthur Waley fordítása 
vezetett be engem a japán irodalomba. Nem tudnám megmondani, hány-
szor olvastam el, de olyan erővel kerített hatalmába, hogy szinte szentség-
törésnek éreztem az új fordítás előkészítését. Ám ez nem változtat azon a 
tényen, hogy a Waley–fordítás rendkívül önkényes. Waley habozás nélkül 
kihagy vagy sűrít részeket. A 38. fejezetet egyáltalán nem fordította le... 
fel lehet hozni, hogy a kihagyásokkal tulajdonképpen áttekinthetőbbé 
teszi a szöveget, tehát „javít” rajta. Az ember megérti Waley türelmetlen-
ségét, amikor ruhák, étkezések, szertartások leírásáról van szó és néha 
maga is szeretné, ha maga Muraszaki Sikibu is türelmetlenebb lett volna. 
Egészében véve azonban Waley kihagyásai egyszerűen önkényesnek tűn-
nek. Bonyolultabb és talán érdekesebb a fordítás „színesebbé” tételének 
problémája. Waley mestere a szöveg kiszínezésének, „feldobásának”, 
gyakran egy egész epizód hangulatát vagy egy szereplő lelki alkatát meg-
változtatja. Az új fordítás egésze implicit kommentár Waley módszeré-
hez. Explicit kommentárként legyen elegendő annyit megemlíteni, hogy a 
teljesnek nevezhető új fordítás kevesebb szót tartalmaz, mint a merészen 
megvágott Waley–fordítás. Ebből az adatból tulajdonképpen kiviláglik, 
hogy bármilyen csodálatos hatásokat ér is el Waley – s ezeket a hatásokat 
én is mindig csodálatosnak éreztem –, fordításának ritmusa eltér az erede-
ti szövegétől, amely pergőbb és szűkszavúbb .. Eddig az idézet 
Seidesticker előszavából. Hozzátenni legfeljebb csak annyit lehet, hogy 
Waley – talán nem a legnemesebb indítékoktól vezérelve – nem vette 
szentírásnak Muraszaki szövegét, de munkájának eredménye irodalmi 
alkotás lett, amely méltán foglalja el helyét az angol irodalom klassziku-
sai között – csak nem Muraszaki. A magyar olvasónak a magyar Baude-
laire, Verlaine–fordítások jutnak az eszébe .. . Ám, hogy ne legyünk igaz-
ságtalanok Waleyhez, meg kell mondani, hogy a Gendzsi történetének 
fordítása sziszifuszi feladat. Az eredeti szöveg impresszionisztikus, kö-
dös, homályos, a nyelvtani konstrukciók archaikusak és jelentésük gyak-
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ran feledésbe merült, a szókincs nagy része elavult, egybefolyik a cse-
lekményben jelen és múlt, gyakran nem tudjuk, ki beszél –, a szöveg szin-
te parttalanul hömpölyög. 

A Gendzsi története – különösen Edward Seidensticker fordításában 
ma már minden angolul olvasó ember számára hozzáférhető. A regény 
hősei hús–vér emberek, örülnek, szomorkodnak, vágyódnak, szenvednek, 
érzelmeik emberi érzelmek, mégha jóval kifinomultabbak is, mint a mie-
ink. A kor és a társadalom, amelyben éltek, úgy is felfogható, innen a 
huszadik század végéről visszatekintve, mint az emberiség kísérlete egy 
életformával, egy szenzibilitással, egy valóságszemlélettel. S ugyancsak 
most, a huszadik század végén talán az előző korok embereinél is jobban 
megértjük, miért volt szinte törvényszerű, hogy a homo aestheticust elsö-
pörjék az útból s ma már csak úgy gondoljunk vissza rá, mint a kecses, 
fehér címerállatra: a mesebeli egyszarvúra. 328 

 
 

                                                           
328 A Gendzsi történetének megértéséhez és élvezetéhez nagymértékben hozzásegítheti 

az angolul olvasót három könnyen hozzáférhető munka: 
1. Anthology of Japanese Literature, comp. by Donald Keene, Per.guin 
Classics (a bevezető és az első két fejezet); 
3. Ivan Morris fordításában The Pillow Book of Sei Shonagon (Penguin Japan), 
Peregine Books, – (felbecsülhetetlen kézikönyv a regényhez); 
3. Ivan Morris fordításában The Pillow Book of Sei Shonagon (Penguin Classics). 
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SÁRKÖZI MÁTYÁS 
Ötvenöt éve emigrációban329 

– A hetvenöt éves Menczer Béla – 
 
Amikor vidéki házából felutazik Londonba, hogy megjelenjék az angol P. 
E. N.–klub valamelyik felolvasó estjén vagy egy–egy magyar témájú elő-
adáson, a botjára támaszkodó, zömök öregurat reverendával figyelik az 
emberek; tudják, hogy az egyik utolsó mohikán, csak éppen annak keve-
sen a tudói, hogy minek az egyik utolsó mohikánja. Menczer Béla 
ősemigráns, aki fél évszázada jött el Budapestről és jóllehet 49 évig nem 
járt ott ismét, a magyar beszéde ma is szabatos, fordulatos, míg az angol 
kiejtése határozottan pesti. Egyesek, mint a Kun Béla előtti idők radikális 
baloldali ifjainak hajdani egyikét tartják számon, mások pedig úgy, mint 
katolikus – sőt monarchista – történészt és bölcselőt. Van, aki professzor-
nak szólítja, bár Menczer Béla nem professzor. 

1902. november 17-én született Budapesten. Mint gimnazista, 1917 
nyarán csatlakozott a Galilei Kör középiskolás csoportjához, amelynek az 
elnöke akkor a nála két évvel idősebb Kolnai Aurél volt, aki 1973- ban, 
mint a londoni egyetem filozófia tanára halt meg. Az öregebb 
galileistákhoz hasonlóan, a gimnazisták is tehetséges nemzedékhez tartoz-
tak. Eljárt a gyűlésekre Gergely Tibor, a nemrég elhunyt grafikusművész; 
Radványi László, aki ma Johann–Lorenz Schmidt néven a kelet–berlini 
egyetem politikai közgazdaság professzora és Anna Seghers írónő férje. 
Tehát volt közöttük olyan, aki később megcsömörlött a kommunizmus 
tanaitól és hatalmi módszereitől (Kolnai, Menczer vagy Gergely), s olyan, 
aki már érett fővel hűen szolgálta a sztálini diktatúrát is (mint Radványi 
vagy közgazdásztársa: Béréi Andor). 

A 19-es kommün bukása után a találkozók fél illegálisan folytak to-
vább egy Eskü téri szakszervezeti helyiségben, a szociáldemokrata Ker-
tész Miklós segítségével. De akkoriban ötnél többen még magánháznál 
sem tarthattak gyűléseket rendőri engedély nélkül és ezt Menczerék ter-
mészetesen elmulasztották kérni. Egyébként is figyelte a rendőrség a fia-
tal joghallgatót, aki Hébelt Ede irodájában a bebörtönzött kommunisták és 
szocialisták segélyeinek elosztását intézte. Két, volt zalaegerszegi inter-
náltból sikerült rendőrbesúgót faragni és ezek végül feladták Menczert. 
Állam és társadalom elleni bűncselekmény vádjával került bíróság elé. 

                                                           
329 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 6. számában. 
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Vádlott–társai nagyrészt elmenekültek vagy már amúgy is külföldön tar-
tózkodtak, tehát Illyés Gyulát, Szegi Pált, Markos Györgyöt távollétükben 
fogták perbe. A bíró elé Menczeren kívül csak Somogyi Mihály matema-
tikus került – jórészt ártatlan, de épp Menczer társaságában volt, amikor 
érte jött a rendőrség; meg Normái Ernő, aki hosszú kommunista párttevé-
kenységéről már ausztrál emigrációjában veteránként írt memoárt. 
Menczernek családi összeköttetése volt Ugrón Gáborhoz, aki kihúzta a 
bajból, bár a fiatalember rendőri felügyelet alatt maradt és az egyetemről 
persze kitették. Kétszer hetente a toloncházban kellett volna jelentkeznie, 
de egy idő után ezt sem vették már komolyan. Vajda Dénes ügyvédjelölt 
végül hamis útlevelet szerzett Menczer számára Bécsbe, ahol a magyar 
emigránsoknál jelentkezett. Onnan Párizsba vezetett az útja. Szent Lajos–
szigetén Illyés Gyulával közös albérletben laktak, a híres versben meg-
énekelt rue Budé 9-es szám alatt. Mivel foglalkozott? Károlyi Mihálynak 
és Andrássy Katinkának segített a középeurópai sajtóirodával kapcsolatos 
munkájukban. Egyesek szerint Károlyit arra bíztatta Menczer, hogy 
egyezzék ki a kommunistákkal, de ő maga állítja, hogy ennek pontosan az 
ellenkezője az igaz. 

1929 május elsején nagy tüntetés volt Párizsban, mely után a rendőrfő-
nök számos kétes múltú idegen tartózkodását megelégelte. Menczer 
Brüsszelbe, majd Berlinbe került. A Weltbühne munkatársaként dolgo-
zott. 1933. február 28-án a szerkesztő, Carl von Ossietzky ebédre hívta 
meg, hogy arról beszéljenek, miként lehetne a lapot, tekintettel Hitler fe-
nyegetéseire, irodalmi és filozófiai szemlévé átalakítani. Az ebéden azon-
ban már nem jelent meg Ossietzky: letartóztatták. 

A következő év Londonban találja Menczert, aki anyagot gyűjteni ér-
kezett Angliába: Kossuth és Mazzini emigrációjáról akart könyvet írni. A 
témáról előadásokat tartott a Londoni Egyetemen. Közben a Munkáspárt-
nak is dolgozott és sokat publikált. Figyelme egyre inkább a fasizmus 
veszélyére irányult, az angolok által kezdetben ártalmatlannak tartott 
Mussoliniról hozta információit és nemzetközi síkon próbált szervezkedni 
ellene, hasznos segítséget nyújtva barátjának, Carlo Rosselli-nek. Agilis 
fiatalember volt ez idő tájt Menczer, aki a világpolitika égető problémái-
ról tervezeteket és feliratokat szerkesztett, s eljuttatta ezeket a legkülön-
bözőbb fórumokhoz. A baloldalban ekkorra már csalódott, a spanyol pol-
gárháborút követő ideológiai káosz miatt ábrándult ki végleg a kommu-
nistákból. 

Vámbéry Rusztem 1938-ban kezdte meg a magyar emigráció antifa-
siszta frontjának szervezését. Menczer a „Friends of Europe” hasábjain 
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cikkezett a fasizmus és a háború ellen. Amikor azután de Gaulle létrehoz-
ta a francia ellenállás londoni központját, Menczer vállalta, hogy kelet–
európai referense legyen. Egyben javasolta de Gaulle-nak, hogy szervez-
zen európai ellenálló–légiót. A tábornok kezdetben idegenkedett a gondo-
lattól, de végül hajlott rá. A légióba Menczer Béla jelentkezett elsőnek. 
Nem sokkal később kezdődött de Gaulle sikertelen dakari akciója, meg-
próbálta a francia gyarmatot Vichy ellen fordítani. Menczer francia kato-
naruhában utazott át Afrikába egy százados segédtisztjeként, ő volt a 
dísz–idegen, annak a bizonyítását szolgálta, hogy nemzetközi akcióról 
van szó. A dakari próbálkozás azonban hamar összeomlott és de Gaulle 
átrendelte Menczert társaival Csád-ba, katonai kiképzés végett. Miután 
tizenkilencedszer állították talpra a maláriakórházban, jobbnak látták 
visszaküldeni Londonba. 1943 és 1946 között német és kelet–európai 
sajtóreferense volt a de Gaulle–irodának. A franciák kitüntették érdemei-
ért. Közben a lengyel emigráció „Free Europe” című lapjának is dolgo-
zott. A háború után a „Tablet”-be írt filozófiai, történelmi és politikai ta-
nulmányokat. S csak természetes, hogy egy francia irodalomszakos tanár-
nőt vett feleségül Londonban. 

A háborút követő években a spanyol bölcseletbe merült el. Felfedezte 
magának Donoso Cortés tanait s máig hasonlítgatja ezeket Eötvös József 
gondolataival. A spanyolok respektálták a megkülönböztetett érdeklődést: 
Menczer előbb madridi katolikus (nem francoista) lapok tudósítója lett, 
majd 1961-ben meghívta őt a Pamplonai Egyetem, hogy „Birodalmak 
fénykora és hanyatlása” címmel tartson előadásokat. 

Mit tart Menczer főművének? A „Forradalom és ellenforradalom; szel-
lemi mozgalmak a francia forradalomtól 1848-ig” című munkáját, meg 
egy angol nyelven írt művét, amelynek a címe: „Authority and Liberty in 
the Western Conscience”. Foglalkozott a magyar irodalommal is, „A 
Commentary on Hungárián Literature” címmel jelent meg könyve. Igen 
érdekes anyagot gyűjtött össze Shakespearenek a magyar irodalomra gya-
korolt hatásáról. A „Katolikus Szemle” közölt részleteket belőle, de teljes 
egészében és önállóan a tanulmány még nem látott napvilágot. 1972-ben 
ez volt a témája Menczer Béla budapesti előadásának és oka 1922 óta első 
hazai látogatásának. A Fészek Klubban Illyés Gyula elnökölt a felolvasó 
esten. Két éve ismét járt Magyarországon, s hangszalagra mondta emléke-
it az Irodalmi Múzeum számára. 

Menczer Bélán csak annyiban fogott ki a 75 esztendő, hogy ma nehe-
zebben áll fel a székből, bottal jár és kissé hajlottabb, mint húsz éve volt. 
De rövid meggyfaszipkájában ma is egymást követik a Gauloise–
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cigaretták, s tolla alatt a cikkek, tanulmányok, rádióállomásoknak, angol, 
német és spanyol vagy francia folyóiratoknak. Naplójának a kötetei is 
egyre gyarapodnak. Nemzedéke szívósságát ismerve bizonyos, hogy maj-
dan a nyolcvanéves Menczer Béla termékenysége sem csökken. 
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GÖMÖRI GYÖRGY 
Játékos, bizarr realizmus330 

Vitéz György: Amerikai történet, Magyar Műhely, Párizs 1975,111 lap 
 
Abban a lehetetlen, de hellyel–közzel mégis működő palackposta–
rendszerben, amit a diaszpóra irodalmának hívunk, új, karcsú palackot 
dobtak partra a hullámok. A palackban nem elvarázsolt szellem, nem is 
kétségbeesett hajótörött segélykérő levele lappang, hanem egy hajómo-
dell. Vagy, ha úgy tetszik, egy hajómodellként kimunkált költői struktúra, 
kész költői világ – Vitéz Györgyé, aki két évtizede él Kanadában, onnan 
nézi érdeklődéssel és részvéttel, s talán némi furcsállással a mi kis európai 
gondjainkat. 

Vitéz költészete már az ötvenes évek végén érettebbnek látszott, mint 
másoké; a vele egykorú költők még az anyag ellenállásával és saját zava-
ros élményeikkel küszködtek, amikor ő már lírai hitellel tudott írni. Első 
kötete, az „Amerikai történet” tehát nem igazán bemutatkozás, hanem 
inkább már a termés betakarítása, hosszú évek egyenletes munkájának, a 
költői tevékenységének a summája. Könyvét négy ciklusra osztotta, ezek 
közül az első kettő Vitéze az ismerősebb. Egyhelyütt ezt írja: 

 
A költő rendberakja vízióit;  
az olvasót elámítja a vers:  
teremtett, illékony valóság 

 
Érdekes vallomás, de mégis, azt hiszem, Vitéznek nincsenek igazán lá-

tomásai, csak elvétve látomásszerű képei vagy metaforái, hogy alapjában 
véve „realista” alkat. Aki vizionál, általában szenved vízióitól; Vitéz néha 
szomorú vagy komor, de ritkán szenved. Képeiben inkább rögzít, metafo-
ráiban közöl, s amit közöl, annak általában van értelme. „Illékony valósá-
ga” tettenért valóság, amit a költő ugyan sokszínűvé törve verhet vissza 
nyelvi prizmáján át, de ami mégis van, valahol létezik, érzékszerveinkkel 
felfogható. Még amikor verseiben szürrealista ízek keverednek, Vitéz 
akkor is „a való világ varázsairól”, s nem egy kiagyalt ál–világ káprázata-
iról vall. Változó formanyelven és technikával – a ,,„Dalok”-ban még hol 
kicsit József Attilára, hol Szabó Lőrincre emlékeztetőn; másutt szellemé-
ben Jékely Zoltánhoz közel (Jékely „Pisztráng–balett”-jére gondolok). 

                                                           
330 Megjelent a Új Látóhatár 1977. évfolyam 6. számában. 
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Vitéz nyilvánvalóan horgászember, szembeszökően „vízilény”. Szinte 
minden második versében szerepel valamilyen víz vagy azzal kapcsolatos 
tevékenység, fontos rekvizítum versében a tó, a folyó, a hullám, a halak; 
hogy néhány szép képét idézzük: „szemem pilóta–hallá válik / tengeri 
csillag lesz szívemből” vagy „az északi fény ujjai / tapogatják a tó szívét”. 
Maguk a vizek is sokfélék: „üvegcsengésű”, „közönyös–tiszta”, „sötét” 
vizekkel találkozunk már a kötet első ciklusában. S a vizekből, a mocsa-
rakból terem Vitéz kedvelt mítosza is, a versben megörökített sárkányölő 
Szent Györgyé. Igaz, hogy ez a sárkány annyi formát ölt és annyi meta-
morfózison megy át, hogy a vers végén (Szent György napja) nem tud-
hatni, komolyan veszi-e a szerző a sárkányt és miért, s mit ért azon a köl-
tői, ám homályos értelmű kitételen: „Beckett Godotra vár / én a sárkányra 
várok”. 

Vitéz lírájának két alapverstípusa van: a reflexív természet–vers és az, 
amit jobb híján „társadalmi kommentár”-nak neveznénk (Amerikai törté-
net, Történet, A Prairie–folyó partján). Az utóbbiak, meglehet, csak ujj-
gyakorlatok ahhoz a sajátosan egyéni versfajtához, amit a két modellből 
ötvöz össze. Ezek rendszerint az utazó vagy ahogy Vitéz mondja, a „négy 
kerekű zarándok” tapasztalatain alapuló, felmért és elemzett látványok 
(Amerika, Szirakúzába igyekeztem), ahol a természet és a civilizáció he-
ves konfliktusából végül is a természet kerül majd ki győztesen: „a dom-
bok / kétmillió éve púposítják hátuk. Ráérnek. Várják míg belefullad / 
piszkába a kétszáz millió...” E sorok ökológiai pesszimizmusát mintha 
megkérdőjelezné a másik „zarándok–vers” Amerikára vonatkozó, két 
reménykedő sora: „Itt kivirágzik a lelkiismeret, ez az Érzékeny Plánta, / 
villódzó csillag–szépségek felé tekintget”, de erősítik az utolsó ciklus 
olyan darabjai, mint a „Sinfonia de Requiem”, ahol a lemmingek egy tu-
rista–társasutazás részvevőinek gépies lelkesedésével tolonganak be a 
tengerbe. 

De az ironikus–társadalombíráló verseknél gyakran megkapóbbak a 
privát élet szféráját átpásztázó versek, a „Kislányom születésére”, a meg-
hitten mókás „Gyermekszoba”, s végül az a költemény, amely kiemelke-
dik Vitéz György egyébként egyenletes színvonalú költői terméséből, „A 
költő halála”. Ebben a kantáta–műfajú hosszabb versben szinte minden 
pontosan a helyén van, a (körülményes) jelzős szerkezetek csakúgy, mint 
az egyes részek zenei stilizáltsága; a rákban fiatalon elhalt kanadai költő 
emlékére írott vers olvasásakor érezzük igazán, hogy Vitéz alapjában 
szemérmes költészetének a kitűnő formaérzék és a találékony humor mel-
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lett egyik fő erőssége a részvét – az alapvető emberi dolgokhoz való kö-
zelsége. 

S mintha éppen ez a kapcsolat szakadna meg kissé a kötet utolsó ciklu-
sában, az „Áprilisi sorok”-ban. Lehet persze ékelődve is ítélkezni a kép-
mutató és silány világ fölött, de az élcelődés (nem az irónia!) olykor öncé-
lúvá válhat. Az ilyen szóviccek, mint „haddal hálnak a Múzsák (haddel-
haddal”, vagy „a szorgos hős... elhantolja (elhantálja?) elkántálja / porhü-
velyét” nem vallanak különösebb költői leleményre. Másrészt a közvetlen 
emberi kapcsolat megszakadását jelzik a képzőművészeti élményből táp-
lálkozó olyan szürrealista technikájú versek, mint a „Hieronymus Bosch” 
vagy „Az Aranysisakos ember” vagy a bizarr „Ujjgyakorlat”. Mintha 
technikai tudása kicsit fölényessé tette volna újabban Vitézt; ez mutatko-
zik meg azokban a versekben is, amelyekben egy illúziótlan történetszem-
lélet megvalósítására tör: „Csüng a kultúra makacsul a tájon / mint a köd, 
nedves, ölel és marasztal. / Lángész bóklássza Keleteurópát, / költ, mu-
zsikál, fest, múltat ás, magasztal” (Politikai vers.) Bár az újabb versek 
néha erőltetett gunyorossága és ikonoklasztikus heve nem olyan erős, 
mint Kemenes Géfiné (aki ugyancsak Montrealban él), Vitéz, úgy tetszik, 
gyakran a „Pogány diaszpóra” szerzőjének nyomain halad. Meglehet, ez 
számára csupán kerülőutat, átmeneti kitérőt jelent, hogy aztán visszatérjen 
ahhoz a kompozíciós elvhez, amely legjobb verseit jellemzi – azokat, 
amelyekben a természet, az egyén és a társadalom, ha egymást tagadva, 
egymásnak feszülve is, de együtt, szerves formai egységben vetítődnek ki 
a lélek vásznára. 
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ÚJ LÁTÓHATÁR 
1978. ÉVFOLYAM 
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VASS VILMOS 
Így élt Nagy Imre331 
Húsz évvel ezelőtt – 1958. június 17-én – értesült a világ arról, hogy 
Nagy Imre volt miniszterelnököt halálra ítélték és kivégezték. Huszonöt 
éve annak, hogy 1953 júliusában a kormány élére került és elindította az 
úgynevezett új szakasz politikáját. A két évforduló alkalmából jelent meg 
a müncheni Griff Kiadó gondozásában Méray Tibor: „Nagy Imre élete és 
halála” című 391 lapos könyve, a magyar szabadság és függetlenség e 
mártírjának mindeddig legátfogóbb életrajza. 
 
A mű nem igazi monográfia, hiszen elsősorban Nagy Imre életének utolsó 
évtizedéről és főként a forradalmi eseményekről ad a szemtanú hitelessé-
gével számot. Bár a szerző a tragikus sorsú magyar miniszterelnök politi-
kai hívei és barátai közé tartozott, munkája mentes a részrehajlástól, és az 
események ismertetésében végig a dokumentációktól elvárt tárgyilagos-
ság vezeti. 

Nagy Imre életének első öt évtizedéről viszonylag kevés és hézagos 
adat állt a szerző rendelkezésére. 1896-ban született Kaposvárott, apja 
szegényparaszt, utóbb vasúti szerelő, anyja cselédlány volt. Fiatalon Pest-
re kerül, vasmunkás lesz, az első világháború idején a frontra viszik, 
orosz fogságba esik, a bolsevik párt tagja lesz és a Vörös Hadseregben 
harcol. Hazatér, a proletárdiktatúra bukása után illegális pártmunkát vé-
gez, több részletben három évet börtönben tölt és 1928-ban családjával 
együtt Bécsbe emigrál. A két frakcióra szakadt emigráns kommunista 
párton belüli polémiákból igyekszik kimaradni, bár tudják róla, hogy nem 
osztja – elsősorban a mezőgazdaság kollektivizálásának kérdésében – 
Kun Béla radikális nézeteit. 1930-ban, a magyar párt moszkvai, második 
kongresszusán „önkritikára” kényszerítik „jobboldali” nézetei miatt. A 
sztálini „tisztogatásokat” sikerül átvészelnie, elsősorban azért, mert távol 
tartotta magát az akkoriban Moszkvában zajló frakciós küzdelmektől. Egy 
főiskolán agrárkérdésekről adott elő és alkalmilag cikkeket írt ottani ma-
gyar emigráns kiadványokba. 1941-től hazatéréséig a moszkvai magyar 
nyelvű Kossuth Rádió vezető munkatársa. 

Moszkvában ismerkedett meg Rákosival, akit kezdettől fogva nem 
szívlelt. Ennek egyik fő oka az volt, hogy Nagy Imre jelleme, személyi 
alkata – mint Méray írja – nélkülözte a hivatásos kommunista forradalmár 

                                                           
331 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 1-2. számában. 
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alaptulajdonságait: a hatalomvágyat, könyörtelen céltudatosságot, kímé-
letlenséget, öncélú ravaszságot, világnézeti elvakultságot. Képzett leninis-
ta volt, ugyanakkor emberséges, türelmes, a népét szerető idealista és 
gondolkodó ember. Alkata inkább a reformeré. A hivatásos forradalmáro-
kat nem ilyen fából faragták. Az alkati különbségekből és részben politi-
kai okokból fakadó ellentétek az emigrációból való hazatérés idején még 
nem jelentkeztek. 1944 decemberében Nagy Imre földművelésügyi mi-
niszter az ideiglenes kormányban. Legszebb álma teljesül: földet oszthat. 
1945-ben 640 000 paraszt közt öt és félmillió hold földet osztanak szét. 
Nagy Imre őszintén hisz a földreform tartósságában, jóllehet szemtanúja 
volt a könyörtelen sztálini kollektivizálásnak. Úgy véli: a nagyüzemi gaz-
dálkodásra való, szükségszerű áttérés a magyar adottságok közt egy jó 
nemzedéknyi időt igényel majd, azt nem szabad erőltetni. 

Méray ezután beszámol Nagy Imre politikai pályája további alakulásá-
ról. 1945 őszén belügyminiszter. A szerző nem leplezi, hogy Nagy Imre 
igyekezett pártja hatalomra jutását elősegíteni és lojálisán támogatta Rá-
kosi és a „négyes fogat” szalámipolitikáját a demokratikus erők felszámo-
lására. 1947 őszén az Országgyűlés elnöke és ebben a hatalom nélküli 
tisztségben sokkal inkább szemlélője, mint cselekvő részese a hatalom 
megszerzésének. A szélsőséges módszerekkel ugyan nem ért egyet, de 
mély meggyőződésű kommunista, aki hisz pártja történelmi küldetésében. 
1949-ben azonban – az erőszakos kollektivizálás láttán – szót emel a pa-
rasztság érdekében, egyúttal az eluralkodó személyi kultusz túlkapásai 
ellen is. Rákosi önkritikára, „jobboldali opportunista” nézetei visszavoná-
sára kényszeríti és két évre eltávolítja a Politikai Bizottságból. A gödöllői 
Agráregyetem rektora lesz. Politikai szerepe nincsen, a személyi kultusz 
éveiben az akkori kommunista vezetők közül egyedül ő nem kompromit-
tálódik. 1951 elején kerül vissza a Politikai Bizottságba és ekkor a be-
gyűjtési miniszter hálátlan pozícióját kénytelen vállalni. 

Sztálin 1953 márciusában bekövetkezett halála fordulópont a kommu-
nista világmozgalom történetében. A moszkvai új kollektív vezetőség a 
kelet-európai helyzetet is felméri és változásokra, könnyítésekre, sze-
mélycserékre határozza el magát. Rákosit, Nagy Imrét és más vezetőket 
Moszkvába rendelik. Malenkov, Hruscsov és a többiek úgy döntenek: 
Nagy Imre legyen a miniszterelnök, hogy kivezesse az országot abból a 
politikai, gazdasági kátyúból, amelybe – igaz, hogy főként szovjet utasí-
tásra – Rákosiék vitték. Nagy Imre azonnal hozzákezd „új szakasz” néven 
ismert politikájához. Csökkenti az iparosítás ütemét, enyhít a parasztság 
helyzetén, igyekszik elviselhetőbbé tenni az életet. Rákosi egy időre hát-
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térbe szorul. Nagy Imre azonban nem használja ki a helyzetet és politikai 
ellenfeleit nem távolítja el a vezetésből, a sztálinista pártapparátust érin-
tetlenül hagyja. 1955 elejére Moszkvában megváltoznak a politikai erővi-
szonyok, Nagy Imre támogatója, Malenkov háttérbe szorul. Egy újabb 
moszkvai látogatás alkalmával Nagy Imrét élesen bírálják. Az új helyzetet 
kihasználva, Rákosi 1955 áprilisában kizáratja a párt vezető testületéiből 
és a miniszterelnöki posztról is le kell mondania. Ismét jobboldali elhaj-
lónak bélyegzik. Bár megkövetelik, Nagy Imre ezúttal nem gyakorol ön-
kritikát. Visszavonul a magánéletbe, idejét tanulmányok írásának szenteli, 
amelyekben politikáját magyarázza, igazolja. Rákosiékat „politikai bűn-
szövetkezetnek” tartja, ugyanakkor hitt abban, hogy a párt képes lesz 
megújulni. Nem volt egyedül. Mindenekelőtt az értelmiségiek közül áll-
tak sokan az oldalára, felismerve Rákosiék bűnös politikáját és az ország 
gazdasági, politikai kiszolgáltatottságát, 

Nagy Imre azonban – hívei hiába ösztönzik politikai aktivitásra – nem 
akar szembefordulni pártjával. Rákosi érzi a nézeteiben, személyi, politi-
kai tisztaságában rejlő veszélyeket és 1955 decemberében párttagságától 
is megfosztja. Az 1956 februári, huszadik szovjet pártkongresszus azon-
ban ismét új helyzetet teremt. Megkongatja a vészharangot a magyar sztá-
linisták feje felett is. Tavasszal Rákosi önkritikára kényszerül. Elkezdőd-
nek a Petőfi Kör híres, leleplező vitaestjei. Rákosi helyzete tarthatatlanná 
válik. Július közepén Mikoján személyesen mozdítja el, Gerő lesz a párt-
főtitkár. A személycserék a „mentsük a menthetőt”-taktika szellemében 
fogantak. Nagy Imre visszahívásáról akkor még hallani sem akartak. 
Pártba való visszavételére csak nagyon megkésve, október közepén kerül 
sor. Miközben Gerő és társai Titónál járnak „kibékülni”, kitör Budapesten 
a forradalom. 

Méray részletesen ismerteti a forradalom eseményeit. Megírja, hogy az 
október 24-én hajnalban a kormány élére kerülő Nagy Imre október 27-
ére eszmélt arra, hogy nem ellenforradalomról, hanem nemzeti forrada-
lomról van szó. A szerző nem tagadja, hogy Nagy Imre sokáig csupán 
vonakodva követte az eseményeket, míg végül rádöbbent, hogy a felkelt 
nép a párttól és a szovjet mintájú szocializmustól egyaránt elfordult. Be-
számol Mikoján és Szuszlov október végi budapesti tárgyalásairól és 
megírja, hogy a szovjet vezetők október 30–31-én hozzájárultak a több-
pártrendszerhez és Magyarországnak a Varsói Egyezményből való kilépé-
séhez, csupán a szocializmus vívmányainak megőrzéséhez ragaszkodtak, 
amit Nagy Imre és az átszervezett kormány tagjai – köztük Kádár János, 
az újonnan alakult Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára – meg is 
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ígért. Méray nem tagadja, hogy a forradalom napjaiban kilengések is tör-
téntek – mint minden forradalomban, a bolsevik forradalmat is beleértve –
, de ez a körülmény a nagy nemzeti megmozdulás tisztaságából semmit 
sem von le. A Mikojánnal történt megegyezés értelmében Budapestről 
kivonták a szovjet csapatokat; ennek ellenére, október 31-én megkezdő-
dött az újabb szovjet erők bevonulása. Nagy Imre ekkor veszi észre, hogy 
az oroszok félrevezették. A Minisztertanáccsal – benne Kádárral együtt – 
a semlegesség proklamálása mellett dönt és ahhoz négyhatalmi garanciát 
kér. Miközben a rend teljesen helyreáll, a nép egységesen támogatja az új, 
nemzeti, demokratikus kormányt és világossá válik, hogy nincsen ellen-
forradalmi veszély, folyik a szovjet bevonulás. Nagy Imre, aki jó kom-
munistának, egyúttal jó magyarnak tartja magát, rádöbben, hogy ENSZ-
támogatásra nem számíthat, csupán az ügy morális ereje tehet csodát. A 
csoda azonban elmarad. November 4-én megindulnak az orosz tankok. 

Méray latolgatja a valószínű motívumokat, amelyek Kádár János oro-
szok mellé állásához vezettek és alaposan elemzi a beavatkozás okait. 
Úgy véli: mire Mikoján hazaért, az új irányvonal mellett döntöttek 
Moszkvában. Magyarországot nem engedik ki a szovjet tömbből. A ma-
gyar kiválást Pekingben és a szomszéd szocialista államokban egyaránt 
ellenezték. Nem emelt szót a beavatkozás ellen Tito sem, akit Hruscsov 
személyesen kérdezett meg egy gyors, november 2-i, jugoszláviai látoga-
tás alkalmával. A Szuezzel elfoglalt nyugatiak ellenlépéseitől Moszkvá-
ban nem tartottak, a beavatkozás kedvezőtlen propagandakövetkezménye-
it hajlandók voltak vállalni. Hruscsov meg akarta akadályozni a politiká-
ját ellenző sztálinisták és a szovjet katonai vezetők összefogását, megin-
gott pozíciójához ragaszkodva, maga állt a beavatkozási politika élére. 
Mikojánék hazatérésük után befejezett tényeket találtak és sietve helye-
seltek. 

Méray – újabb források alapján – számos, eddig ismeretlen részletről is 
beszámol. Például arról, hogy Hruscsov eredetileg Münnich Ferencet 
akarta a „munkás-paraszt kormány” élére és csak Tito hosszas rábeszélé-
sére döntött Kádár mellett. Tito tehát tudott a beavatkozási tervről, azzal 
egyetértett, bár sürgette a lépés politikai előkészítését. Annak időpontjáról 
az oroszok nem tájékoztatták. November 4-én – belgrádi meghívásra – 
Nagy Imre és több társa, családtagokkal együtt, a budapesti jugoszláv 
nagykövetség épületében keresett menedéket. Kádárék hamarosan azt 
javasolták, hogy Romániában kérjenek menedékjogot, amíg a magyaror-
szági helyzet normalizálódik. Nagy Imréék Jugoszláviába akartak menni. 
Az ügyben több megbeszélés folyt Kádár és a jugoszláv nagykövet, to-
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vábbá a kérdés rendezésére Pestre küldött Vidics külügyminiszter-
helyettes között. Kádár november 21-én korábbi szóbeli ígéreteit a jugo-
szláv kormányhoz írt levélben megismételte. Közölte, hogy a Nagy Imre-
csoport tagjai ellen nem indítanak bűnvádi eljárást és szabadon hazatér-
hetnek. Nagy Imre úgy vélte, hogy a semmilyen népi támogatást nem 
élvező kormány egyezkedni kíván vele. Távozásra késztette Belgrád kiáb-
rándító magatartása és Tito pulai beszéde is, amelyben a forradalommal 
kapcsolatban fasizmust emlegetett. Azt hitte, a gyenge helyzetben levő 
Kádár-kormány nem meri vállalni az említett írásos nyilatkozat megsze-
gését. November 22-én este Nagy Imre és társai elhagyták a jugoszláv 
nagykövetséget. De az autóbuszon, amelyen jugoszláv diplomaták is ül-
tek, nem haza, hanem a szovjet katonai parancsnokságra szállították őket. 
A következő napon – tiltakozásuk ellenére – Romániába vitték a minisz-
terelnököt és társait. 

Bírósági felelősségre vonásukról azonban soká nem volt szó, sőt, Ká-
dár több alkalommal hangoztatta, hogy ez nem történik meg. A Nagy Im-
re-csoportot a románok Sinajá-ban őrizték, először megfelelő, utóbb igen 
nehéz körülmények közt. Magyar hivatalos szervek és a sajtó eleinte ár-
nyaltan kezelte Nagy Imre szerepét és csupán 1957 januárjától kezdték a 
felkelést „lázadásnak”, Nagy Imrét „árulónak” nevezni. Bíróság elé állí-
tásról 1957 őszén hallatszottak az első hangok, az akkor kibocsátott Fehér 
Könyvek ürügyén. De nyilvánvaló volt, hogy Nagy Imréék sorsa – mint 
Méray írja – a nemzetközi kommunista mozgalmon belüli események 
függvénye. Az 1957 novemberi moszkvai pártértekezleten ellentétek mu-
tatkoztak és a jugoszlávok nem írták alá a közös nyilatkozatot. Akár ez 
volt az ok, akár más, a budapesti ügyészség 1958 január 28-án vádat 
emelt Nagy Imréék, továbbá a külön letartóztatott Maléter tábornok és 
Kopácsi rendőrezredes ellen. A tárgyalás február 6-án elkezdődött, de 
felfüggesztették. Ennek okát Méray csak találgatja. Valószínűnek tartja, 
hogy a megromlott szovjet–jugoszláv viszonyt újra javítani kívánó, Hrus-
csov nem akarta a perrel Titót irritálni. Márciusban Kádár Belgrádban 
járt, ahol Tito állítólag nagyobb önállóságra bíztatta. Kádár áprilisban 
beszámolt a jugoszláv „csábításról” a Pestre látogató Hruscsovnak, aki 
ekkor nagyon megdühödött Titóra. A szerző szerint a szovjet–jugoszláv 
viszony újabb elhidegülésével „pecsételődött meg Nagy Imréék sorsa.” 

A per és az ítéletek hírét 1958. június 17-én éjjel közölte a pesti rádió 
egy igazságügyminisztériumi jelentés alapján. Eszerint Nagy Imrét kilen-
ced magával állították bíróság elé. Az általános vád államrend megdönté-
sére irányuló szervezkedés, hazaárulás, Maléter és Kopácsi esetében ka-
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tonai zendülés is volt. A vádirat szerint Nagy Imréék 1955 decembere óta 
titkos, államellenes szervezkedést folytattak, ők a felelősek az 1956. ok-
tóber 23-án „az imperialisták aktív közreműködésével kirobbantott, ellen-
forradalmi, fegyveres lázadásért.” Ugyanazért, amit húsz hónappal koráb-
ban, a forradalom napjaiban Kádár János „népünk dicsőséges felkelésé-
nek” nevezett – fűzi hozzá Méray. A tárgyalás részleteiről mélyen hallgat-
tak. Nem közölték például azt, kik voltak a bírók, ügyészek, védők, tanúk. 
Csak a jugoszláv kormány tiltakozására tájékoztatta a magyar kormány 
egy jegyzékben Belgrádot arról, hogy a per 1958. június 9. es 15. között 
zajlott le. Nagy Imrét, Gimes Miklóst, Szilágyi Józsefet és Malétert kötél 
általi halálra, a többieket súlyos börtönre ítélték. A halálraítéltek a hivata-
los közlemény ismertetése idején már nem éltek, a közlemény ugyanis így 
végződött: az ítélet jogerős, a halálos ítéletet végrehajtották. 

A vádlottak közül Losonczy Gézát a börtönben „mesterséges táplálás” 
segítségével meggyilkolták. Szilágyi József ügyét elkülönítették és Nagy 
Imre titkárát már március 23-án felakasztották. A szocialista tábor sajtója 
a legteljesebb egyetértéssel fogadta a per és az ítéletek hírét, csupán Nyu-
gaton volt – még a kommunisták közt is – igen erős felzúdulás. Pár hó-
nappal később Pesten Fehér Könyvet adtak ki az „összeesküvésről”. A per 
teljes anyagát nem hozták nyilvánosságra, a Fehér Könyvben csupán ki-
ragadott, célzatos részleteket közöltek a vallomásokról. De azokból is 
kiderül, hogy Nagy Imre egy pillanatra sem tekintette magát bűnösnek, a 
tárgyaláson sokkal inkább volt vádló, mint vádlott. Az elítéltek közül né-
hányan a szenvedések hatására megtörtek, Nagy Imre, Maléter, Szilágyi 
és Gimes azonban végig kemény maradt és következetesen megvédte a 
maga szerepét és a forradalom tisztaságát. 

Méray rámutat a Nagy Imre-per és a korábbi kommunista koncepciós 
perek közti óriási különbségekre. Például arra, hogy a Nagy Imre és társai 
ellen felhozott vádak – a szokásos ferdítésektől eltekintve – igazak voltak. 
Tényleg lezajlott a fegyveres forradalom, amelynek célja a függetlenség 
és a demokrácia volt és annak az élén csakugyan Nagy Imre és hívei áll-
tak. Nagy Imre valóban meghirdette Magyarország semlegességét és a 
Varsói Szerződésből való kilépést. A szovjet imperializmus mércéjéhez 
mérve – és csak azzal – a vádlottak csakugyan bűnösök voltak. A másik 
nagy különbség az, hogy a koncepciós perek meggyötört vádlottjai min-
den rágalmat, valótlanságot magukra vállaltak. Nagy Imre és társai vi-
szont a hazugságokat elutasították, tetteiket viszont emelt fejjel vállalták. 

Érdekes részleteket tudunk meg a könyvből a halálra ítéltek utolsó órá-
iról is. A tárgyaláson – amelynek a régi sztálinista Vida Ferenc volt az 
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elnöke –, Nagy Imre és Maléter nem kért kegyelmet. Az utolsó szó jogán 
ismét hitet tettek a forradalom mellett. Az ítélethozatal után a halálraítél-
teket a Fő utcai börtönből június 15-én este a Gyűjtőfogházba szállították 
át. Nagy Imre egész éjszaka búcsúlevelet írt. Maléter rövid búcsúlevele 
megírása után cellájában egész éjszaka fel-alá járt. Gimes Miklós nem írt 
búcsúlevelet, átaludta az éjszakát. Másnap szó nélkül ment a halálba. Az 
ítéleteket június 16-án, hétfőn reggel a gyűjtőfogházbeli Kisfog- ház ud-
varán hajtották végre. Nagy Imre és Maléter tábornok utolsó szavaival a 
független, szocialista Magyarországot éltette. A Gyűjtőfogház rabtemető-
jében temették el őket, a fejfákon csak számok szerepelnek. 

Megrázó erejű dokumentumkötettel, jelentős forrásmunkával gyarapí-
totta Méray Tibor a forradalmi események irodalmát. Csak remélni lehet, 
ez a kötet valamikor eljut a hazai olvasókhoz és hozzásegít, hogy a mai és 
a jövő nemzedékek tisztábban lássák a hatalom birtokosai részéről most 
még annyira eltorzított képet Nagy Imréről és modern történelmünk legje-
lentősebb, legkiemelkedőbb eseményéről, az 1956-os forradalomról. 
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SZENTE IMRE  
A magyar népzene finnugor rétege332 
Szomjas-Schiffert György : A finnugor zene vitája, Budapest 1976 
 
Világszerte el van terjedve rólunk, magyarokról, hogy dalos nép vagyunk, 
s magunk is ebben tetszelgünk. Valóban: nem eshet meg magyarok talál-
kozása, főleg ha bor is kerül a fehér asztalra, anélkül, hogy rá ne zendíte-
nénk ... Mire is? Hát természetesen valami ország-, sőt immár világszerte 
ismert, közkedvelt nótára, vígra, mint a „Jó bor, jó egészség”, vagy ér-
zelmesre, mint a „Fekete szem éjszakája”, esetleg az „Akácos út”. Szóval 
valami ún. magyar nótára, ha lehet, a síró-rifrázó hegedű kíséretével, né-
pies műdalra valamelyik népszínműből. Ma már azonban a legtöbben 
tisztában vagyunk azzal, hogy ezek nem népdalok, hogy nem ezek a nép-
dalok. Bartók és Kodály kimeríthetetlen kincsesbányáját tárta fel az ősi 
daloknak, a magyar népdal évszázadokon át lappangó ősrétegének, mely 
– furcsa még elgondolni is – még a múlt század jeles költői és zeneszerzői 
számára is teljesen ismeretlen s hozzáférhetetlen volt. Kölcsey vért izzad-
va kereste a népdal „tón”-ját, Virág Benedek Kazinczy-tól kérdezte levél-
ben, nem tudja-e véletlenül azt a dalt, amiből elcsípett egy foszlányt a 
nyitott ablakban pipázgatva. Brahms nem tudott mélyebbről meríteni, 
mint a „Maros vize folyik csendesen” és Liszt sem, mint a „Magasan re-
pül a daru, szépen szól”. De még az én nemzedékem tagjai is, akik a har-
mincas években jártunk középiskolába, mi sem különítettük el a pelyvát a 
búzától, míg az egyetemen (azaz hogy inkább mellette) meg nem nyílt a 
fülünk a pentaton-kvintváltó dallamok szépségére. De ezután már nem is 
tudtuk inni a magyar dalt, „csak tiszta forrásból, csak tiszta forrásból”. 

Valóban, ha meggondoljuk, a huszadik században nem kapott ennél 
nagyobb ajándékot a magyarság (egyébként is inkább elvett tőle, mint 
adott neki ez a mostoha század). Ilyen ősi, szűzi érintetlenségben s ekkora 
bőségben megkapni történelem előtti idők homályába vesző gyermekko-
rát, annak dallamokká finomult emlékeit: ez valóban sok mindenért kár-
pótol. Ennek köszönhetjük, hogy fél század leforgása alatt „zenei nagyha-
talom” lettünk. 

E felbecsülhetetlen kincs föltárása a tizenkettedik órában történt, mie-
lőtt századunk földcsuszamlásai alapjaiban meg nem rázták a magyar 
falut s el nem proletárosították a magyar parasztságot. Az ősi dalok azon-

                                                           
332 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 1-2. számában. 



 

1383 

ban már nem fognak kihalni a sírba szálló nagyapákkal: hála a lázas gyűj-
tőmunkának, mely a két nagy kezdeményező nyomán indult, s még napja-
inkban is új változatokkal lep meg, a magyar népdalkincs fönnmaradása, 
legalábbis múzeumi értelemben, biztosítva van. De élő hatóerővé is vált a 
magyar népdal, sőt Bartók zenéjén át világviszonylatban is halhatatlan 
immár. A Kodály-módszer révén alapjává vált az iskolai zeneoktatásnak, 
méghozzá az ország határain kívül is. A népi hangszereket és a régi fonók 
hangulatát idéző táncházakat fölelevenítő fiatalok versenyképesnek talál-
ják a magyar népdalt és népzenét a nemzetközi popmuzsikával szemben 
is. 

Minthogy népdalvilágunk gyökerei abba az őstelevénybe nyúlnak, 
melyből a történelmi magyarság teste és lelke bontakozott ki évszázadok-
kal, évezredekkel ezelőtt, nem csoda, hogy mindig is érdeklődéssel for-
dultak feléje a művészeken kívül a tudósok, az őstörténetkutatók is. Vajon 
a nyelvhasonlítás és az archeológia gyér és számos kérdőjelet hagyó tanú-
ságait nem egészíthetné-e ki értékes adalékokkal a dallamkutatás, a dal-
lamhasonlítás? S vajon ez az utóbbi összhangba hozható-e a magyar 
nyelv finnugor származását valló nyelvtudománnyal? 

A rokonnépek dalai természetesen Bartókot és Kodályt is érdekeltek. 
„Csakhogy – írja Kodály – e népek zenéje jóformán még feltáratlan, tu-
dományos feldolgozásuk a kezdet kezdetén van. Egyedül a finn rendelke-
zik gazdag zenei gyűjteményekkel. Zenéje azonban annyira távol áll a 
magyartól, hogy eddig lényeges egyezéseket kimutatni nem sikerült. Be-
hatóbb vizsgálat itt is eredményekre juthat majd.” Még kevésbé hasonlí-
tanak a magyar parasztdalokra legközelebbi rokonainknak, a voguloknak 
és osztjákoknak népdalai és medveénekei. Ez aztán jóidőre el is vette a 
kutatók kedvét, mert ha még a legközelebbi rokonoknál sincs sok keres-
nivalónk, mit remélhetünk a távolabbiaktól, mondjuk a lappok egy húrral 
kísért, kántáló joiku-dallamainak vizsgálatától? 

Csak egy rokonnép kivétel: a cseremiszek vagy marik. Kodály így ír 
erről: „Ami ennek a népnek a zenéjéből napfényre került, a magyar nép-
zene egy rétegével oly meglepő és mélyenjáró hasonlatosságot mutat, 
hogy ősi összefüggésükben már ma is alig lehet kételkedni.” 

Elhamarkodott volna azonban ebből arra következtetni, hogy csak mi, 
magyarok és marik őriztük volna meg az ősi finnugor dallamvilágot, míg 
a többi rokonnép elfeledte. Kodály ugyanis nemcsak a cseremiszek, ha-
nem a szomszédságukban lakó török néptöredékek, elsősorban a csuvasok 
dalai közt is számos olyat talált, amely közvetlenül összehasonlítható egy-
egy magyar népdallal. Nem ősi eredeti dalkinccsel, hanem ősi, történelem 
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előtti kölcsönzéssel, stílushatással van tehát dolgunk. Hisz tudjuk, hogy a 
mi őseink is évszázadokon át éltek, vándoroltak szorosabb-lazább törzsi 
közösségben török népekkel. Hogy mekkora területet ölel fel a magyar 
népdalnak ez a tágabb, másodlagos rokonsága, arról fogalmat alkotha-
tunk, ha meghallgatunk néhány burját-mongol, sőt koreai vagy akár kínai 
dallamot. Legutóbb Mao Ce-tung gyászünnepének tévéközvetítésén is-
mertem rá az ismételten felhangzó ünnepélyes gyászdallamban egy bara-
nyai népdalra („Láttál-e valaha csipkebokor rózsát?”). Hangról hangra, 
pontosan megegyezik a két melódia. Valóban, mint Kodály írja: „A ma-
gyarság ma legszélső, idehajlott ága a nagy ázsiai zenekultúra évezredes 
fájának, mely Kínától Közép-Ázsián át a Fekete-tengerig lakó különböző 
népek lelkében gyökeredzik.” 

A magyar népdalnak ebbe az ősrétegébe mintegy kétszáz dallam tarto-
zik, a variációkat nem számítva. Nem sok? Csoda, hogy ennyi is fönnma-
radt az idegen hatások szüntelen áradása közepette. De sokezer olyan dal-
lamunk is van, az ún. újabb stílusú dalok között is, amelyekről könnyű 
lehántani az idegen elemeket, s kicsillan az ősi pentaton-kvintváltó dal-
lam. Számos példa van arra is, hogy a nép a maga ízlésére, az ősi mintára 
alakítja át az „uraktól” hallott dallamot, az operett, a műzene melódiáit. 

A vitathatatlanul ősi dallamtípusok között azonban olyanok is vannak, 
amelyek távolról sem ismernek sem pentatóniát sem kvintválást. Ilyenek 
például a siratok, a regösénekek és a gyermekdalok. Ezek az európai 
hexachord skálára épülő, azaz félhang-közöket is használó dallamok Ko-
dálynak is fejtörést okoztak. Szerkezetüknél s dúr-jellegüknél fogva kap-
csolatba hozhatók mind az európai dallamvilággal, mind a finnugor né-
pek, többek között a vogulok és osztjákok, szóval legközelebbi rokonaink 
zenéjével. Kodályt éppen az összehasonlítási lehetőségek bősége intette 
óvatosságra. Véleménye szerint „a regösénekek a gyermekdallal együtt 
egy sokkal nagyobb emberi közösség sajátja” s az ilyen dalképlet „ott van 
mint jellemző forma minden primitívebb nép zenéjében, sőt fejlettebb 
népek megmaradt ősi hagyományaiban is ... A gyermek, mint egész fejlő-
désében, dalában is újra átéli az ember őskorát. Ezért kezdi zenei életét a 
primitív ismétlő formával.” 

Másrészt abban igazuk van az ún. „zenei finnugoristáknak”, hogy a 
magyarság számára éppen a finnugor együttélés valósította meg azt a 
primitív és tág emberi közösséget, amit Kodály föltételez a regösének és a 
gyermekdal táptalajául. Ezért még ha előfordulnak is például a magyar 
siratóval rokon dallamú, kötetlen ritmusú típusok a román és a szicíliai 
siratókban, a szerb „asszonyi énekekben” és néhány ősi dán balladában, a 
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zenei finnugoristát ez nem tartja vissza attól, hogy ne lássa bizonyítottnak 
a magyar sirató finnugor eredetét. 

A „zenei finnugrisztikáról” Szomjas-Schiffert György több kisebb 
munka után legutóbb a „Korunk tudománya” című népszerű sorozatban 
két füzetméretű kötetet publikált: „A finnugor zene vitája”. A cím kissé 
meglepne, ha nem tudnám, hogy még egyre dúl az „ugor–török háború”, s 
hogy a származásunkat kutató tudományok tárgyilagosságát lappangó 
indulatok zavarják. László Gyula könyvének ismertetésével kapcsolatban 
bővebben írtam erről (ÚL, 1977. dec. 1.) Ez a kiváló régész „a termékeny 
bizonytalanság” álláspontját ajánlja a szilárd meggyőződések helyett az 
őstörténetkutatásban, ahol végső soron úgysem tudhatunk semmi bizo-
nyosat. A szerénység helyénvaló a zenei finnugrisztikában is, mely, mint 
a szerző maga is elismeri könyve végén, még nagyon is fiatal, kutatásai 
kezdetén álló tudomány. Máshelyt azonban hajlamos erről megfeledkezni, 
s erőt vesz rajta az „ugor–török háború” pszichózisa. Kodályt félreérthe-
tetlen rosszallással „a zenei turkológia megalapítójának” nevezi, tegyük 
hozzá: igazságtalanul, hisz Kodály, Bartókkal együtt, egyértelműen török 
hatásról beszél, mely a finnugor népek közül csak a magyart és a csere-
miszt érte. Történetszemléletében szerzőnk túlontúl nagy szerepet juttat a 
„harc” motívumának: a magyar zene történetének lényegét a finnugor és a 
turk zene harcában látja, s ebben a mérkőzésben ő a finnugor zenének 
drukkol. Szemléletét nyilván a marxista dialektika is befolyásolja, ez ra-
gadtatja ilyen erőltetett megalapításokra: „A rabszolgatartó társadalmi 
rendnek... megismerése tehát azt a változást mutatja, hogy az ugoroknál. 
... megjelennek a lefelé kvartoló, tehát kvart-szekvenciás szerkezetű dal-
lamok.” Marxista módszer továbbá a földrajzi-történelmi, de méginkább a 
társadalmi-gazdasági tényezők folytonos emlegetése, merthogy „a népdal 
is a termelési mód függvénye, akár a legtöbb kulturális tényező”. A „ze-
nei marxizmust” természetesen elítéli, mint már Sztálin is tette a nyelvé-
szeti marxizmussal. 

A földrajzi tényezők a következőképpen hatottak az ugor és a török 
zenére: „Az erdőövezetben élt gyűjtögető-vadász-halász finnugorság a 
nagy visszhangéi tisztásokon, veszélyek közt élve, nyomottan szűk 
(penta- és hexachordiális) ambitusban énekelt, míg a sztyeppeövezet 
nagyállattartó turk-mongol népei a visszhang nélküli sík terepen tág (ok-
távnál szélesebb) ambitusban, szinte kiabálva énekeltek.” Az ugorságból 
csak a magyarok jutottak ki a sztyeppére a teli torokból daloló turkok 
közé, a vogul-osztják testvérek egy kóstoló után megfélemedve visszahú-
zódtak az erdőbe, s tovább kántálták egyhangú, nyomott ámbitusú dalla-
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maikat. De ezzel ők megmenekedtek attól az áldatlan harctól, a finnugor 
és a turk zene harcától, mely évszázadokra lekötötte a magyarok erejét, s 
mely máig sem dőlt el. A rabszolgatartó, szilaj turkok leigázták a szabad, 
ám félénk ugorságot – a szerző állítása szerint erőszakkal, nem pedig – 
ahogy eddig hittük – a jószomszédságon alapuló békés kultúrcsere eszkö-
zeivel. Mindamellett az ugor magyarság megmutatta életrevalóságát az 
alkalmazkodásban: „A félénk és szűkszavú erdőlakóból végül is öntuda-
tos és nagyhangú pásztor lett. Polgárjogot nyert a lá-pentaton hangnem, s 
a turk jövevénydallamok kvintlejtő szerkezeti elvének még ősi finnugor 
dallamok is behódoltak. Két különböző zenei mentalitás nézett farkas-
szemet, s a relatív megbékélésre félezer év is kevésnek bizonyult.” 

Az első összecsapást tehát a turkok nyerték meg, de csak a zenében. 
Mert nyelvi téren a finnugor rabszolgák kerültek fölénybe: kényszerítet-
ték uraikat s legyőzőiket a saját nyelvük átvételére. Ez azért furcsa, mert 
mint látni fogjuk, a Szomjas-Schiffert-féle zenei finnugrisztika nyelv és 
dallam szoros kapcsolatából indul ki, mint alaptételből. A magyarázat 
abban van, véli a szerző, hogy „a turk és a finnségi nyelv hanglejtési alap-
tulajdonságai azonosak voltak”, mindamellett a lá-pentaton hangsor soká-
ig idegen maradt az ugor magyarság számára, melyet a szerző „finnugor 
segédnép”-nek nevezget. Ez a „segédnép” hovatovább vezető szerephez 
jutott a népvándorlás viharától űzött törzsszövetségben. A Megyer-törzs 
fejedelmi „úrságát” – folytatja a szerző – azonban csak Gejza tudta kiter-
jeszteni a többi törzsek fölé is, azzal, hogy rájuk kényszerítette a keresz-
ténységet. De az uralkodó Megyer-törzs sem fogta fel saját érdekeit, úgy-
hogy István királynak kellett jobb belátásra bírnia nyakas rokonságát az 
ugor Koppány leverésével. Az ugorságnak tehát drága árat kellett fizetnie 
úrsága fönntartásáért, s a finnugor zenére is rossz napok virradtak. István 
király megregulázza a pogányságot fönntartó sámánokat és regösöket, és 
az esztergomi káptalan felügyelete alá helyezi őket. Ez az elit számára 
biztos megélhetést és megbecsülést, udvari énekesi rangot jelent ugyan, a 
többieket azonban csavargókká zülleszti. Mindamellett Dunántúl falvai-
ban máig fönnmaradt a regölés szokása, az ugor sámánok öröksége, ha a 
nép dallamvilágában uralkodóvá vált is a turk lá-pentaton. A finnugor 
zene mindinkább elkülönül a parasztzenétől, az udvar és az úri házak ze-
néjévé válik, s mint ilyen jobban ki van téve idegen hatásoknak, főleg a 
cseh-morva zene és a nyugati zsoltárdallamok hatásának, mint a turk pa-
rasztzene. Ez az utóbbi lesüllyed a nép mély rétegeibe, s ott lappang év-
századokon át, mintegy a nemzet tudatalattijában, várva, hogy a huszadik 
század fölemelje a nemzet, a világ tudatába. 
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Az úri zenévé vált ugor zene lassan egészen elvesztette fölismerhető 
ugor jellegzetességeit, de még a tájra jellemző megkülönböztető sajátsá-
gait is: a vándorénekesek, mint amilyen Tinódi Lantos Sebestyén is volt, 
továbbá az iskolákban megforduló úri sarjak gondoskodtak a kiegyenlí-
tésről, a gyarapodó s zömében idegen városi polgárság pedig a 
fölhigításról s elsekélyesítésről. A XVI. században divatba jövő 
„ungaresca” dalszerzemények s a belőlük kinövő verbunkosok ugyancsak 
az ugor zene folytatói. Ezekből az elemekből tevődik össze a múlt századi 
magyar műzene, legnemesebb fokon pl. Erkel és Liszt Ferenc zenéjében. 
A felhígulás és hanyatlás pedig az ún. magyar nótában a legszembetű-
nőbb, bár ennek korai darabjai közt akad még finnugor példákkal egybe-
vethető is (pl. „Feketeszárú cseresznye”, „Szőke vize a Tiszának”). A 
szakadás a múlt században már teljes: „a dzsentroid polgárság már tuda-
tosan szembefordult a parasztság konzervatív zenekultúrájával”. A folyta-
tásból azonban kiderül, hogy a szerzőt nemigen bántja ez a szembefordu-
lás, sőt úgy könyveli el, mint a finnugor zene diadalát: „Ez a zenei szem-
lélet már magában a kelet-magyarországi parasztságban is hódít, így tehát 
egyrészt műit továbbfejlődött dunántúli zenei ösztön, másrészt pedig mint 
'gesunkenes Kulturgut' győzelmet arathat az egész pentaton kultúra fölött, 
s ezzel a népi kultúra finnugor és turk zenei ellentéte a nyelvi győzelem-
hez hasonlóan oldódik meg”. – Ettől már igazán csak egy lépés az a konk-
lúzió, hogy ha Bartók és Kodály nem okvetetlenkednek a turk jellegű ősi 
parasztzene föltárásával, a „finnugor győzelem” talán már rég befejezett 
tény volna, s megszűnt volna az áldatlan visszavonás a magyar zenében. 
Hisz, mint szerzőnk mondja, a széthúzás jelei „a magyar zeneéletben a 
paraszti zene feltárásával századunk eleje óta mind élesebben tűnnek elő”. 
Továbbá egy másik helyen: „A nyelvi harc régen elmúlt a két népelem 
(azaz az ugor és a turk népelem) között, de a zenei még ma is tart.” A 
pentaton parasztdaltól s a Bartók és Kodály kezdeményezte zenei iránytól 
idegenkedő s azt az „európaiság” nevében kritizáló hazai zenei közvéle-
mény így kap váratlan, de annál szívesebben látott támogatást a „zenei 
finnugrisztikától”. 

Módszerét a szerző nem kis büszkeséggel „Szomjas-Schiffert-féle 
etnokritikai komplex módszernek” nevezi. Azért „komplexnek”, mert a 
dallamhasonlítást számos segédtudomány adataival egészíti ki, s szükség 
esetén korrigálja, továbbá a föntebb már említett módon fontos szerepet 
juttat a földrajzi-történelmi, társadalmi-gazdasági tényezőknek. Minden 
egyéb tudományt megelőz azonban a nyelvészet. Nemcsak abban az érte-
lemben, hogy a rokonnépek nyelvi összetartozását teszi meg a dallamha-
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sonlítás alapjául s egyben döntő kritériumául. Fontosabb ennél az a hipo-
tézis, hogy a népdal születése elválaszthatatlan a nyelvtől, főképp annak 
zenei s egyben legmaradandóbb elemétől, a beszéddallamtól, amit hang-
lejtésnek is szokás nevezni. N. E. Peters 1927-ben az észt nyelv beszéd-
dallamáról szólva két egymással ellentétes európai hanglejtéstípust kü-
lönböztet meg: az emelkedő vagy nyugati s az ereszkedő vagy keleti 
hanglejtést. Az előbbi jellemző pl. a spanyolra, a franciára, az angolra, az 
utóbbi a finnugor nyelvekre. A német, valamint a szláv nyelvek közbülső 
stádiumot képviselnek. 

A finnugor nyelvek közül csak a magyar beszéd dallamát kutatták 
részletesebben (Csüry Bálint, Molnár Imre). A kérdőmondatok bonyolult 
és bizonyára speciálisan magyar hanglejtése aligha alkalmas finnugor 
összehasonlításra, annál inkább azonban két másik hanglejtéstípus: a be-
fejezett és a befejezetlen közlésé. Az előbbi magasról induló s a beszéd 
mélypontján megnyugvó ereszkedő vonallal ábrázolható, az utóbbi 
ugyancsak ereszkedő, a vége azonban nem száll le az alaphangra, hanem 
ehelyett fölugrik, annak jeléül, hogy még valami következik. A melléren-
delt összetett mondat rendesen egy befejezetlen és egy befejezett közlés-
ből áll. A szerző példája: „Pál barátom volt itt, fakereket hozott.” A dal-
lamvonal az „itt” szónál fölugrik az alaphang kvintjére (szerintem ugyan 
nem szükségképpen, mert megmaradhat a „volt” szó magasságában is). 
Mármost az ősi finnugor daltípus ilyen kettős közlést valósít meg, s ennek 
megfelelően két sorból áll. Példa erre a finn Kalevala-strófa s a rokonné-
pek számos primitív dallama, összehasonlítás céljából a szerző átböngész-
te a nyomtatásban eddig megjelent kb. 12 000 finnugor dallamot, s mint-
egy ezer olyat talált, amely magyar példákkal vethető egybe. Mint maga 
mondja, a hasonlóság sok esetben azonos idegen hatáson is alapulhat, sőt 
véletlenen is, ezért csak a bizonyítottan ősi dallamok vehetők figyelembe, 
pl. a vogul-osztják sors- és medveénekek, a finn Kalevala és az észt Kale-
vipoeg runói, a magyar regösénekek és minden finnugor siratódallam. 
Ezek közül azokat, amelyek a fönt említett finnugor beszéddallamtípust 
valósítják meg s két-három rokonnyelvben kimutathatók, bizonyítottan 
közös eredetűeknek, tehát finnugoroknak tekinti. 

A magyar dalok között persze alig található kétsoros, legföljebb az is-
mert regös-záró formula („Haj, regö rajta / Haj regö rajta”) tekinthető 
ilyennek, egyébként zömben már négysorossá fejlődtek. Ugyanígy a mai 
finn dalok is. A szerző ezen úgy segít, hogy megfelezi a magyar és a finn 
példákat. Így hozhatja a kettős közlés példái között az „Erdő mellett nem 
jó lakni” ismert dal második felét: „Tizenhárom ölet meg egy felet (= 
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befejezetlen közlés) / öleljen meg engem, aki szeret (= befejezett köz-
lés)”. De nemcsak az efféle csiricsáré, „hígmagyar” dúr-dalocskákat kell 
ezentúl finnugor őseinknek tulajdonítanunk. Idesorolja a szerző a gyönyö-
rű pávadalt is, annak első felét „Leszállóit a páva / vármegye házára” – 
mivelhogy ereszkedő, s a „páva” második szótagja fölcsap az alaphang 
kvintjére. Szerinte ez az eredetileg „finnségi dallam belekerült a turk-tatár 
dallamépítkezés kohójába, ereszkedő kvintváltó szerkezetet öltött, s az 
eredeti dó-pentaton hangsora elhalványodva, turkos íd-kadenciát kapott.” 
Nem csekély fölfedezés ez, méltán büszke rá a szerző, mert a pávadalnak 
óriási családja van variációkból és rokon típusokból, s ezek most vele 
együtt mind átsétálnak a finnugor táborba. Így ujjong: „E sorok írója a 
páva-dallam finnugor jellegének felismerésével ... azt a felfedezést (tette), 
hogy a magyar régi stílus ereszkedő kvintszerkezetű dallamainak legfon-
tosabb típusa nem más, mint szerkezetileg elturkosodott zenei tükörképe a 
finnugor epikus beszéddallam sorpárnak. Ezzel a szerző kiküszöbölte a 
zenei finnugrisztikából azt az elvi szakadékot, amelyet az eddigi kutatók, 
finnek és magyarok egyaránt találtak a cseremisz, magyar és a többi finn-
ségi népek zenéje közt. – Szép, szép, de mi lesz a kínai gyászdallal? Szer-
kezete és dallama ugyanis ezt is a pávadal rokonának hirdeti. Csak nem a 
finnugoroktól vették át a kínaiak? Ha egyszer a turk hanglejtés a szerző 
szerint is a finnugorhoz hasonló, milyen alapon származtatja a kínai 
gyászindulót turk forrásból, a pávadalt pedig finnugorból? A két dallam-
típus még abban is megegyezik, hogy az első rész záróhangja dó, de vajon 
dúr-dallamok lesznek-e csupán ettől? Moll-pentaton jellegüket ez egyálta-
lán nem szünteti meg 

Meggyőzőbb az ún. dunántúli bizonytalan tere magyarázata. Számos 
ősi dunántúli dallamra jellemző ugyanis az az Alföldön ismeretlen jelen-
ség, hogy a skála harmadik hangját (az alaphang tercét) bizonytalanul 
intonálják, s emiatt a hangnem dúr és moll közt ingadozik. Ez a bizonyta-
lan tere (és szeptim) majdnem minden finnugor nép zenéjében kimutatha-
tó, s föltehetőleg annak a ősi hangsornak, a szó-pentatonnak a maradvá-
nya, amelyből éppen a tere és a szeptim hiányzott. Persze „a bizonytalan 
tere sem kizárólag finnugor sajátság, a világ minden táján előfordul. Nem 
jellemző azonban sem a turk-tatár, sem a germán népekre, amelyek finn-
ugor szomszédságban éltek”. Mint föntebb már láttuk, a Dunántúlon ép-
pen az ugor néprész telepedett meg, a bizonytalan tere eszerint finnugor 
ízlés szerint alakított a turk pentaton dallamokat is. – Megjegyzendő, 
hogy Kodály a nyugati hexachord hatását tételezi föl a dunántúli pentaton 
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dallamok bővített hangközeinek magyarázatául, Dunántúl ugyanis köze-
lebb esik „nyugathoz”, mint az Alföld. 

Az epikus beszéddallam-sorpár után a szerző a siratok és históriás éne-
kek finnugor alapjait keresi, s egy másik beszéddallam-típusban találja 
meg. Az ún. lamentáló beszéddallam-sorpár két befejezett közlés össze-
kapcsolása, s jellemzője az, hogy az első közlés egy fokkal magasabban 
végződik, mint az alaphangra leszálló második. Ezenkívül a kötetlen szó-
tagszám is jellemző rá, ez a vers nem szótagszámoló, hanem a természe-
tes beszéd ritmusát követi. Szükség esetén aprózással hosszabb mondani-
való is belesűríthető ugyanabba a ritmikai egységbe, azonban csak bizo-
nyos határig, ezt túllépve sorhasadással négysorossá alakul az eredetileg 
kétsoros vers. Ide tartozik egyébként a „Megismerni a kanászt cifra járás-
árul” kezdetű ismert kanásztánc dúr-változata is. A magyaron kívül meg-
lehetősen gyakori ez a típus egyéb finnugor népek, pl. a finnek dalaiban is 
– de tegyük hozzá: számtalan más primitív vagy primitív hagyományait 
máig őrző népnél is, ami ezúttal is kétségessé teszi a fölhalmozott példák 
bizonyító erejét, s a szerzőt a földrajzi-történeti elv erélyes hangsúlyozás-
ára készteti. 

A magyar népzene finnugor ősrétegének kutatása, amint látjuk, jóval 
több nehézséggel jár, mint a másik nagy forrásvidéké, a turk pentaton 
zenekultúráé. Az utóbbiról sokkal könnyebb lehántani az évszázadok fo-
lyamán hozzátapadt idegen – európai – elemeket, mint a finnugor ősréteg-
ről, hiszen az európai és a finnugor zene alapjában és szerkezetében 
ugyanolyan. Még bajosabb elkülöníteni a finnugor sajátságokat az általá-
nos emberi, a minden primitív népre jellemző zenei képletektől. A szerző 
érdeme, hogy összefoglalja és kiértékeli „szorgalmas 
etnomuzikológusok” (zenefolklóristák) eddigi kutatásait a zenei 
finnugrisztika területén. Kár, hogy annyira hangsúlyozza könyvének s 
kutatásainak »vita”-jellegét, s ezzel elvonja a figyelmet az eddig össze-
gyűjtött s tudományosán megrostált anyag objektív értékelésétől. Kuta-
tómunkájában a tudóst ne fűtse más szenvedély, mint az igazság kideríté-
sének vágya. 

 
 
 



 

1391 

FERDINANDY GYÖRGY 
Cigányok – szegény-magyarok333 

Csalog Zsolt: Temető ősszel, Szépirodalmi Könyvkiadó,Budapest 1977, 
241 lap 
Lakatos Menyhért: Füstös képek, Magvető Zsebkönyvtár, Budapest 1975 
 
Két könyv fekszik előttem. Csalog Zsolt kisprózája, Lakatos Menyhért 
regénye. Cigányokról szólnak, ez bennük a közös. Hozzáértéssel, szere-
tettel. Tehetségesen és izgalmasan. Lakatos Menyhért maga is cigány, 
Csalog Zsolt mint mondja „szegényemberpárti” – mindketten belülről 
ismerik a hazai cigánysorokat. 

A két látásmód mégis homlokegyenest ellenkező. Nyugodtan hadat 
üzenhetnének egymásnak. És ebben az ellentétben a hazai cigánykérdés 
egész problematikája benne van. 

A magyarországi cigányságról nincsen megkülönböztető kimutatás. A 
források 3–600 ezer cigány lakosról beszélnek, aláhúzva, hogy az adatok 
„nem megbízhatóak”. Másszóval: még a század vége előtt hazánk lakos-
ságának 10%-a cigány lesz. Akárcsak a fehérek és feketék aránya az 
Egyesült Államokban. A hivatalos álláspont szerint a mai 3–6% gyors 
beolvasztása az egyetlen járható út, ha el akarjuk kerülni e makacs ki-
sebbség okozta évről évre súlyosabb bajokat. Az indoklás így hangzik: A 
cigányok nem nemzetiség: embercsoport. A „cigányság” pedig: életfor-
ma. A cigányok tehát amolyan „szegény magyarok”. Hogy múltjuk a ma-
gyarokéval nem közös, vagy hogy más nyelvet beszélnek, elhanyagolha-
tó. 

Számukra a felemelkedés tehát annyi, mint – beilleszkedés. Beilleszke-
dettek azok, akik már szakítottak a cigány életformával. Beilleszkedésben 
lévők vannak még rajtuk kívül, valamint még be nem illeszkedettek. Vagy-
is a cigányság kulturális és materiális színvonalát az szabja meg, hogy – 
mennyire sikerült levetkőzniük cigányságukat. 

 
* 

Csalog Zsolt írásai, akarva-akaratlan, ezt a képet igazolják. Cigányok, 
szegény-magyarok között – semmi különbség. Még azokban az elbeszélé-
sekben is, amelyekben a hős első személyben mondja el életét, időbe ke-
rül, amíg rájövünk: a beszélő cigány vagy magyar. 

                                                           
333 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 1-2. számában. 
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„Csavargó nem vagyok. De nem vagyok bíró se! Gazdag se vagyok. 
Dehát mi vagyok akkor én? Tudja, mi vagyok én? Én egy ember vagyok. 
Szomorú ez!” – mondja a „Homo sum” hőse. 

Ember, érző, értelmes, önérzetes, mint a többiek. Az író humanizmusa 
őszinte és indokolt egy olyan társadalomban, ahol a tizenéves gyerekek 
93 százaléka kedveli a franciákat, 90 százaléka az angolokat, 65 százaléka 
a négereket, ám alig 12–13 százaléka fogadna el szomszédnak egy ci-
gányt. 

Csalog cigányai kivétel nélkül elmagyarosodott „romungrók”: magya-
rul beszélnek, régen elhagyták az ősi törzsi keretet, ha van közöttük kü-
lönbség, az – vagyoni. „Maga úricigány, én meg szegénycigány vagyok!” 
– mondja az egyik hősnő, amikor szóba elegyedik vele egy pesti muzsi-
kus. 

Ám tudnunk kell, hogy a romungrók – kisebbség. „Romungró! 
Haszecsáré humeró!” – gúnyolják őket a többiek: „magyar cigány! tésztát 
zabál!” – valahogyan így fordíthatnánk szabadon. Ez a nyelvi, törzsi kö-
zösségéből végérvényesen kiesett kisebbség természetesen magányos, 
elesett, kiszolgáltatott. Marginális magyarokkal keverednek, sérültek, 
kitagadottak csapódnak hozzájuk, gyengeelméjűek, börtönből szabadult 
SS-ek. Sívár életük megoldása, valóban, beilleszkedni – ha lehet! 

De – és ez az, amiről nem tudósít könyvében Csalog – milyen dacosan 
viselik sorsukat, mennyire nem magányosak, elesettek a nyelvüket, élet-
formájukat többé-kevésbé megőrző többiek! 

A magyar cigány ember-alatti morális nyomora tehát a közösségét ve-
szített emberé. Kétes beilleszkedések helyett – nem lenne egyszerűbb 
fenntartani a közösségeket? Csalog Zsolt nem hiszi. Buzgalmában olyan 
erényekkel ruházza fel hőseit, amelyeket aligha ismerhetnek ezek a törzsi 
életformából éppen hogy csak kiláboló emberek: 

„Ezek a cigányok – mondja –, akik hétszáz-nyolcszáz éve (sic!) itt él-
nek már, ezek a cigányok nagyon szeretik ezt az országot. Végigcsinálták 
a magyar történelem háromnegyed részét, úgy, hogy közben mindig köp-
ködte őket az a nép, amelyik mellett harcoltak. Hát ezt elviselni, ehhez ám 
kurva nagy szeretet kell!” 

Ország, nemzet: ismeretlen kategóriák a cigányok előtt. Az Andesek 
indián pásztorai sem tudják, hogy – peruiak. Akik már hallották a szót, azt 
hiszik, lent a tengerparton erre a névre hallgatnak az istenek. Ne adjunk 
hát mi se cigányaink szájába „hazaszeretetet”. E nélkül is: emberek ők. 
Jobb sorsra érdemesek. 
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* 
Lakatos Menyhért majd ötszáz oldalas regényében cigány beszél ci-

gányról. Semmi kiszolgáltatottság, semmi elesettség: egy szabad közös-
ség tagja szólaltatja meg az övéit, büszkén, önérzetesen. Mítoszteremtő 
őserő buzog a „Füstös képek” lapjain, és a naiv eposzokra emlékeztet a 
hang. 

Az események akkor játszódtak, „amikor az időt nem hónapokkal, nem 
napokkal mérték, hanem virágzással vagy lombhullással... és mélyrenyúló 
gyökerük még abból a világból táplálkozott, ami mások előtt már rég tör-
ténelemnek számított”. 

Az író nem a magyar olvasót akarja meggyőzni népe rátermettségéről, 
erényeiről. Az övéinek ír: nekik gyűjti a múlt emlékeit, a hagyományokat. 
Mindezt úgy, hogy büszke legyen – mert büszke lehet! —a fajtájára, aki-
hez csak eljut az üzenet. 

Amikor diákhőse hazaszökik a gimnáziumból, édesanyja így szól hoz-
zá a putriban: 

„Jól van, fiam, én megértelek, tudom, hogy nem könnyű cigánynak 
lenni, de holnaptól kezdve már nem leszel az ... Csak az iskolában voltál 
az, ahol megvetettek, gúnyoltak, kinevettek, itthon más leszel... csaló, aki 
becsapta testvéreit, szüleit, mert ő nem akar cigány lenni... Azt hitték, 
hogy majd te, aki annyi voltál mint ők, megmaradsz nekik, értük, ve-
lük...” 

A fiú szó nélkül összecsomagolja könyveit és visszautazik. 
Lakatos Menyhért könyve talán nem érte el a célját maradéktalanul: 

nem lett belőle a cigányság „nemzeti eposza”. Nagy nyugati kiadók azért 
utasították el, mert az író nem volt hajlandó meghúzni műve lényegét: a 
gazdagon burjánzó epizódokat. Való igaz: a „Füstös képek” szabadon 
hömpölyög, mint a Történelem Nílusa: se eleje, se vége, se szerkezete, se 
műfaja. 

De van egy dolog, amit írójuk elért: átadott övéinek valami felbecsül-
hetetlenül fontosat: „Ne akarjon az ember más lenni, mert úgysem lehet 
más, de legyen az, ami.” A cél nem a beilleszkedés. így lesz a „Füstös 
képek” – Csalog Zsolt szép, szomorú szövegével szemben – nem könyör-
gés emberségért: hadüzenet! 

 
* 

Kinek van igaza? Csalog Zsoltnak? Lakatos Menyhértnek? Mindkette-
jüknek, természetesen. Létkérdés kikerülni a nyomorból, és ugyancsak 
létkérdés: megmaradni cigánynak, öntudatosan és hűségesen. 
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Az utóbbi években lassan de biztosan új cigányértelmiség nő fel a ma-
gyar középiskolák padjaiban. Közülük egyre többen teszik fel a kérdést: 
miért kell egy cigánynak megtagadnia nyelvét, tradícióit ahhoz, hogy tel-
jes értékű ember váljék belőle? Mindez figyelmeztetés: nem egy nép éb-
redt már így öntudatra, s a tudásnak nem velejárója a passzív beolvadás, a 
feledés. 

Ha magunktól nem jöttünk rá, tőlük majd megtudjuk: a cigányok – ci-
gányok. Nem holmi „embercsoport”, „életforma” és mégkevésbé: „sze-
gény-magyarok.” 
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HATÁR GYŐZŐ 
Kölcsönkapott élet334 

Halász Péter: Kölcsönkapott élet, Griff kiadó, München 1977, 255 lap. 
 
Az Itt és ott, az itthon és otthon perspektivitása a magyar irodalomban 
olyan átok, amelytől a jelek szerint szabadulni egyhamar nem fogunk. 
Más a helyzet, ha valaki Magyarországon regényt ír a nyugati disszidens-
ről, nyugati miliőben és hőse történetesen ügyefogyott, gyámoltalan, jóra-
valósága ellenére rossz fát tesz a tűzre, jobb igyekezete ellenére rossz 
társaságba keveredik és akár mert ellene esküdnek a körülmények, akár 
mert dróton rángatja a gonoszok maffiája, alapjában nemes szándékai 
ellenére lop-csal-hazudik és úgy viselkedik, mint általában a disszidens, 
akitől jobb is, hogy a haza megszabadult: ezen nincs mit csodálkozni, a 
magyar irodalomnak otthon Magyarországon az emigrációval általában és 
az emigráció irodalmával különösen: füstölgő sértettségi komplexuma 
van. És megint más a helyzet, ha valaki itthon Nyugaton magyar disszi-
densről ír, aki szorgalmas, munkaszerető, rokonszenves fiatalember, de 
üldözi a balszerencse. Ilyen ember Kerekes János, Halász Péter Kölcsön-
kapott élet c. új regényének főhőse. Kerekes János nem azért motorszere-
lő, hogy jó káder legyen; hanem egyszerűen és minden politikai „súlyo-
zás” nélkül úgy adódott, hogy ez a tanult mestersége. De vajon igazán 
üldözi-e a balszerencse? S jóllehet végzetesen félreérthető helyzetekbe 
sodorja, nem úgy van-e vele, mint édes-mindnyájunk, hogy néha a sze-
rencse istenasszonya sírnivaló katasztrófák formájában zúdítja nyakunkba 
a szerencsecsinálást, úgyannyira, hogy magunk se értjük, miért kacagunk, 
hiszen az előbb még sírtunk ...?! 

A Kölcsönkapott élet olyan emberi-nagyon-is-emberi zsákutcában 
kezdődik, amelyből úgyszólván mindnyájan így próbálnánk, kapálózva-
evickélve kiutat keresni, mint Halász Péter regényalakja. Kerekes János. 
Mert mitévő legyen is az ember, ha kispesti jó szüleit rendszeres pénzkül-
deménnyel támogatta és leveleiben azzal hitegette, hogy szépreményű 
fiúk Angliában nemcsak hogy megtalálta a helyét, de már gyönyörű ifjú 
hitvese is van? S hogy nagyobb hitele legyen az érzékeny füllentésnek, 
nem létező hitvese gyanánt egy ismert angol filmcsillag képét küldi? 
Megteheti, hiszen próbálhatják odahaza évekig, egy disszidens szüleinek 
úgyse adják meg a kiutazási engedélyt – gondolja. Rosszul gondolja, szü-
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leinek már a repülőjegye is megvan és a levelet, amelyben bejelentik, 
hogy mikor érkeznek látogatóba, Kerekes János a lehető legrosszabbkor 
kapja kézhez. A börtönben. 

Hogyan került börtönbe? Ha ezt a regényt otthon, Magyarországon ír-
ják, tizet egy ellen, hogy másként nem is motiválnák, mondván: aki disz-
szidáláson kezdi, az a börtönben végzi. Talán nem ilyen gorombán, de 
valahogy így; megértőén bár, de az írónak „bizonyítania” kell. Ám ez a 
regény itthon, Nyugaton íródott s így megalkotója sem „úgy-kell neki” 
felkiáltással fog hozzá az események felfűzéséhez, amelyek Jánost bör-
tönbe juttatták. Magányos és vergődő lélek, élete küzdelmes az idegen 
világban, barátságra, melegségre vágyik. Balsorsa piti vagányok társasá-
gába sodorja s jóformán anélkül, hogy tudná, a banda küldöncnek-
kifutónak használja – vele vitetik a lopott ócska szajrét a „passzernek”: az 
orgazdának az ócskapiacon. Lebukása szabályos, a szájába rágott „lepra 
dumán” csak nevet a rendőrbíró, egyéves ítélete jogerős s már üli is. Ott 
ül a cellában, zárkatársával, Freddel, a vén sitiprinccel, akit még a börtön-
igazgató is tisztel, hiszen a szakma Yehudi Menuhinja – kezében a szülői 
levéllel, neki meséli a bánatát. Ám a bölcs öregróka tanáccsal szolgál, sőt, 
a tanácsnál is többel: kölcsönadja családját. A börtönigazgató szíve meg-
lágyul, János egy hónap „szabadságot” kap és „hazamegy” Fred családjá-
hoz az üzenettel. Fred észbontószép lányának egy hónapig meg kell ját-
szania, hogy János felesége. Fred feleségének, Lindának, meg kell játsza-
nia, hogy János anyósa. Még pótapós is akad Charles Hurst személyében, 
aki Linda asszony ideiglenes vigasztalója s amolyan vadházastársa, amíg 
Fred, a férj lenyomja „mázsáit”. Ide hozza haza János öreg szüleit a repü-
lőtérről. Olyan operettkavarodás kerekedik, hogy ritkítja párját. Túlzás 
nélkül állíthatni, hogy a két kispesti öreg mindenkit „megfőz”, bár egy 
kukkot sem tudnak angolul. 

Nem mintha a viharfelhők nem gyülekeznének a kölcsönkapott élet 
boldogság-egén. Jánosnak robotolnia kell, először egy gyorstalpaló 
üzemben, majd egy garázsban – a szakmájában – s utána rohanhat a rend-
őrségre, hiszen rendőri felügyelet alatt áll, naponta jelentkeznie kell s nem 
könnyű szüleinek megmagyarázni, hogy este tíz után otthon s ágyban a 
helye. Hiába János minden igyekezete, hogy észre se vegye  fülig szerel-
mes lesz Fred gyönyörű lányába, Jill-be, aki a milliomosok kéteshírű 
klubjában, a Playboy-ban dolgozik, mint „Nyuszi”, örökké éjszakai mű-
szakban s noha a lány az öreg szülők iránt nagyon felmelegszik, Jánoshoz 
olyan, mint a jéghegy. Tegyük hozzá, a jéghegynek is vannak gyönge 
pillanatai amikor azon kapja rajta magát, hogy olvadófélben van... mit is 
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szaporítsam a szót s anélkül, hogy végigkövetném a bonyodalmas cse-
lekmény fordulatait, melyekkel oly jól leplezi a szerző, hogy milyen la-
kodalmas a végkifejlet s esküvőre-harangozó a kibontakozás, hadd áru-
lom el, hogy az utolsó oldalakon, nagy-lihegve és az izgalmaktól elgyö-
törve, mi magunk is boldogan fogadjuk a megérdemelt happy end-et. 

Halász Péter előző regénye, az Eltévedt utas hiteles remekmű. Erősen 
önvallomásos, tragikus, sötét tónusú írás, amely öngyilkossággal végző-
dik. Új regényének, a Kölcsönkapott életnek az alaptónusa – bármilyen 
sötét a felhőjárás – a rózsaszín; az ég alján mindig, mindenütt ez a rózsa-
szín ígérkezik s az önéletrajzi vonatkozású mozzanatok száma és jelentő-
sége minimális: London és környéke, nevezetességei, kirándulóhelyei; a 
topográfia, az angol nyelv, kiszólások, szokások, színek, szagok, furcsa-
ságok. E vetületében a regény oly hiteles, hogy helyenként mintha mást, 
mint nyugati magyar olvasót, nem is tételezne fel, hiszen több helyütt a 
magyarországi olvasó lábjegyzet nélkül nem értené azt, ami londoni ma-
gyarnak a hétköznapok ábécéje. Pillanatig sem kétséges, hogy a szerző 
ezt a regényét felengedett, megenyhült, derűs létállapotban írta, hiszen a 
sorok alól minduntalan kiütközik eufóriája. A szöveg könnyed, a stílus 
nincs alákötve irodalmias ballasztokkal, a cselekmény sokágú, izgalmak-
ban bővelkedő, a regény olvasmányos és szerzője bizonyára a szélesebb 
olvasórétegnek szánta, sőt, tán egy kissé a fordítóra is kacsintott, mert 
akár akarta, akár nem, a műnek nemzetközi sikerregény-valőrje van. 
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HANÁK TIBOR 
Paradox megtisztulás335 

Major-Zala Lajos: Falak mögül falak mögé, 56 levét, Auróra, München 
1977, 62 lap Katarzis, Aurora, München 1976, 80 lap 
 
Időszerű költői feladat megtalálni a valóságot, mikor elveszett; rendet 
teremteni a felborult világban; fehérbe öltözni, ha minden piszkos; össze-
rakni az abc-t, mikor szétesett; hinni hitetlenek közt, szépnek találni a 
csúnyát, jónak a rosszat. Csak akkor van esélye az újnak, ha minden el-
avult; felrázni akkor kell, mikor minden tompa. A fénynek a sötétben van 
igazán értelme, a hangnak a csöndben. Ebben a tekintetben mindig az 
időszerűtlen az időszerű. Az egyöntetű közönyben nagy szerepe van az 
érzékeny különcnek, a puhány udvarban a szókimondó bohócnak. Peter 
Rühmkorf nyugatnémet költő is azt mondta: „A regenerált ártatlanság” 
című előadásában, hogy reméli, „éppen a legszélsőségesebb különcködés 
talál vissza a dal ártatlanságához”. 

Major-Zala Lajos Svájcban élő költő utolsó két magyar nyelvű kötete, 
a Katarzis (1976) s a Falak mögül falak mögé (1977) is a „dal ártatlansá-
gához” vezető utakat keresi. Mindkettőben a megtisztításon és a megtisz-
tuláson fáradozik, belső átalakulásra ösztönöz, tehát morális célt tűz ki az 
immoralitás tengerén hajózó embernek, költőnek. Az egyikben a beszéd, 
a másikban inkább a szenvedő élet a téma, de abban a tudatban, hogy itt 
egyazon ügy két oldaláról van szó: beszéd és élet összetartoznak. Meg-
tisztítani a nyelvet és megtisztítani az embert, lényegében ugyanaz a mű-
velet, melynek részben az eredménye is ugyanaz. 

A Falak mögül falak mögé című kötetének ajánlása így szól: „Legyen 
ez a ciklus – ezek a címzetthez soha el nem ért levelek – a testi és lelki 
megkínzottaké; emberi méltóságuktól, szellemüktől, akaratuktól megfosz-
tottaké; a gázkamrák csontváz árnyaié, a meggyilkoltaké; bárhol, bármi-
lyen vallási, faji, ideológiai, nemzeti vagy hatalmi önigazság ürügyén a 
falak mögé szorítottaké; és mindnyájunké a falak mögött a jólét, a kö-
zömbösség és a cinkosság ketrecében.” Mint az ajánlásból is kitűnik, a 
költő a levélformát választotta. A kötet 56 levelet tartalmaz, melyet egy 
férfi ír a börtönből hitvesének. „Embernek születtem, hát vádlott vagyok” 
– ez az első közlés, az első levél. Majd sorra következik a kínok leírása, a 
szenvedés naplója. A börtön magányában tudatára ébred a rab önnön 
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helyzetének. Nincs szabadsága, nincsenek tárgyai, akarata, tervei: semmi-
je sincs. Csak a puszta lét. Képzelete ír a falakra régi emlékeket, megma-
radt vágyakat, mígnem a kínzások eszét veszik. Szétbomlanak a szavak, 
harsogva cikkáznak a gondolatok, feltör a tehetetlen düh, értelmetlenné 
válik a jelen és a múlt, gúnnyá a jövő, gazzá az emberiség. „Takarjátok 
életem a jog szemfödőjébe”, s aztán már csak a nagy szédület következik, 
az őrület, a bomlás. 

Major-Zala Lajos arra kényszeríti az önzőén csak magának élő embert, 
hogy másra is nézzen, hogy kényelmének falait elhagyva lássa a falak 
mögé zárt, eltakart szenvedést, a nagy haladásban, jólétben, szociális és 
szocialista államban megőrzött gyalázatot, a börtönök, igazságtalanságok, 
kínzások észvesztő tényét. A versek szuggesztív erővel, az elemző lélek-
látás képeivel ébresztenek rá nemcsak a szenvedések államilag elrendelt 
gyilkos skálájára, a bűnözés és aljasság intézményes formáira, hanem arra 
a pszichológiai tényre is, hogy mindezzel nem szívesen foglalkozunk, 
nem akarunk a sebekre nézni, a bajlódókkal törődni, s épp a közönybe 
meneküléssel adunk szabad kezet az állami bűnözésnek. 

A költő elégedetlen a mai társadalommal. Azzal is, mely létrehozta és 
magas falak mögé zárta az igazságtalanság és az embertelenség intézmé-
nyeit, de azzal is, mely ezeket eltűri, sőt tudomásul sem akarja venni. Ma-
jor-Zala más embert akar, szociálisabbat és szolidárisabbat, ki érzékeny a 
társak bajára, felszólal az igazságtalanságok és jogsértések ellen: olyan 
emberiséget, olyan gondolkodást szeretne, amilyen nincs. 

Lényegében ezt mondhatjuk a jóval problématikusabb másik kötetéről, 
a Katarzisról is: másfajta embert, másfajta érzelmeket, másfajta, tisztább 
gondolkodást szeretne, mely fogékony a „dal ártatlanságára”. Időszerűsé-
ge provokatívan bátor naivitásában rejlik. Bevezető soraiban arról ír, hogy 
a szerelmi költészetet akarja megújítani, holnapi utakra terelni, hogy egy-
úttal kirántsa a világot a „pornográfiái csömörből”, tehát az olcsó szexből, 
a tabukkal bűnözéssé és neorotikus esetekké ferdített nemi szemléletből. 
A vállalkozás önmagában véve nem lehetetlen, a szerelmi versek mindig 
is befolyásolták a szerelemről való gondolkodást; a szándék a költő mód-
szere révén válik paradoxonná. Úgy gondolja, hogy a mocsokkal borított 
szavakat, a testrészek otromba összefüggésekbe, útszéli szitkozódásokba 
kevert nevét kell megtisztítani, „pőrére vetkőztetni” – mint írja. 

S aztán – mintha ez a nemes deklaráció és moralista bejelentés elegen-
dő is lenne – szinte minden versében emlegeti, főszereplővé teszi nyel-
vünk egyik valóban elócskított szavát, melynek jelentése az etimológiai 
szótár harmadik kötete szerint „női szeméremtest”, cunnus. Ezt a szót 
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nehezen lehetne „pőrére vetkőztetni”, hiszen pőre az eléggé, hivalkodóan 
az. Major-Zala a változást azzal próbálja előidézni, a „kincstári” képzet-
társításokat elűzni, hogy új kontextusba helyezi. Dicséri, ápolja, mézes 
jelzőkkel illeti, bálványozza, hízeleg neki, babusgatja – de kimondja. Ez-
zel aztán vége is az áhitatnak. Egyes szavaink, kifejezéseink láthatólag 
annyira átitatódtak a szennyel, hogy lepattan róluk minden nevelő, szépítő 
és szenteskedő szándék, meggátolják a leghevesebben jámbor lírai törek-
vések nyelvi és lelki eredményességét. Hiába itt minden szóbűvölés, ro-
mantikus andalgás, halk szerenád és rituális ima: olyan ez, mint a sár a 
fehér oltáron vagy a szörnyű fekélyek, nyílt sebek övezése igazgyöngy-
gyel, ékszerrel. Új szóval, más szóval, idegennel, kitalálttal talán igen – a 
régivel, az elnyűttel: soha. 

A költő többször is támadja az álszemérmet, a férfi álnokságot: „Tes-
tedet a tárgyat felszabadítom az évszázadok béklyójából – alakod hímala-
koskodását teljes emberré álszent arcod könnyeimmel mosdatom” – írja 
egy helyen. Nem hiszem azonban, hogy itt kellene keresni a magyarázatot 
és a probléma forrásvidékét. Nem az anatómiával és nem is a morállal van 
itt baj, hanem egyedül és kizárólag a szóval, a kifejezés megrögzött nyelvi 
használatával, melyet nem másít meg sem a falra firkálása, sem az emlék-
könyvbe, verseskötetbe, szótárba, zsolozsmába való beírása sem. A férfi-
ak nagy részének gondolkodása is rendben van, a magatartás, a cselek-
mény és az érzelmi közelítés is. Minden valamirevaló férfi szereti és 
megdicsőíti magában a női test két emberre tartozó bájait és tájait, de ezt 
nem feltétlenül tartja szükségesnek a nyilvánosság előtt megtárgyalni, 
kidalolni vagy kórusban elimádkozni, főképp nem olyan szavakkal, me-
lyeket a kloákából kell kiemelni. Ez méltatlan csak igazán a szerelemhez, 
a kettős világ zárt teljességéhez és a női testhez. 

Major-Zala természetesen nem ezt akarta, hanem épp ellenkezőleg: 
tisztává, méltóvá akarta tenni a nevet a nevezetthez. Mint az erotikus iro-
dalom alkimistája, megpróbált a sárból aranyat csinálni. Amit a tönkre-
nyűtt szó köré varázsolt, csinos átkötések hálója, meglepő kereszteződé-
sek, néhol halk, néhol magasztos hangzatok, harsonák és grácia – azt hi-
szem: hiába, 
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GOMBOS GYULA 
Ügy-ember336 

– Molnár József hatvanéves – 
 
A naptár azt mondja: augusztus 27-én Molnár József is betöltötte hatva-
nadik életévét. Bár fölötte is ugyanazzal a személytelen egykedvűséggel 
hullatta lapjait a naptár – ó, mennyi homokszem nap, görgeteg év –, mint 
valamennyiünk fölött, mégis őt mindig annak a lelkes, eszméért és igaz-
ságért hevülő ifjúnak érzem, mint akinek egy fél élettel ezelőtt megismer-
tem. Ez negyvenöt nyarán volt, a még romos Budapesten, ő akkor a Pa-
rasztpárt fővárosi titkára volt, s emellett, a többi közt, az újságírók múltját 
vizsgáló bizottság tagja is pártja képviseletében. S ahogy én ott rosszked-
vűen álldogáltam abban a cigarettafüsttel teli, bátortalan nagy előszobá-
ban, várakozva, hogy e nevetségesen nagyképű, mégis baljós cirkuszban 
rámkerüljön a sor, ő odajött hozzám, megkérdezte, az vagyok-e, akinek 
gondol, tájékoztatott a bizottság előtti helyzetemről – a szakszervezetek 
megbízottja, egy ismeretlen álújságíró készült belémkötni –, s néhány 
jótanáccsal látott el, amire, mint később kiderült, tényleg szükségem volt. 
Jólesett a kéretlenül kapott jóindulat s a minden előző ismeretség nélkül is 
barátként nyújtott segítő kéz. 

De még jobban tetszett az ember. Alacsony, törékeny termet, élénk di-
ákos arc, melyet a bajusz sem tudott öregíteni, csak egy kissé régimódian 
tette diákossá, a gesztikulálva röpködő kezek, a mély, férfias hang, mely 
vidékiesen jóízű lejtéssel vitte beszédét, mindez ugyanazt az elevenséget 
sugározta magából. Többet, mint elevenséget: belső fűtöttséget, tettvá-
gyat, töretlen bizakodást, mely jóval meghaladta az enyémet. E néhány 
perces első beszélgetés is elég volt hozzá, hogy lássam, Molnár József is 
egyike azoknak a magyar fiataloknak – bámulatosan sok volt akkor belő-
lük az országban, ritka szép történelmi pillanat volt, ha csalóka is –, akik 
eltökélten egy ügy szolgálatára tették fel életüket. S ez az ügy, ahogy ak-
kor neveztük, a népi Magyarország megteremtése volt. Főbb részleteire 
lebontva: a száz év óta esedékes, gyökeres reformok útján társadalmi 
igazság, az egyén szabadságát és a közakarat érvényesítését biztosító, 
nyugati szabású politikai rendszer, állami függetlenség. 

Mint ismeretes, e népi Magyarország megvalósítása világtörténelmi 
akadályokba ütközött. 

                                                           
336 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 3. számában. 
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Ezért lett Molnár József is emigráns. De aki húszegynéhány éves korá-
ban ügy-ember tud lenni, nem feltétlenül marad az a későbbiekben. Külö-
nösen nem súlyos vereségek és kudarcok után. Beletörődni, kiábrándulni, 
felejteni, elfáradni emberi dolog. De Molnár megmaradt ugyanolyan ügy-
embernek, mint amilyennek megismertem. Ugyanazzal a fiatalos – ponto-
sabban: lélekben öregedni nem hajlandó – lüktető hévvel és tetterővel. 
Ilyen volt Svájcban, ahol emigránsként évekig egy városban éltünk, aztán 
New Yorkban, s végül Münchenben, ahová már csak nagyritkán jutok el, 
főként azért, hogy vele találkozzam. S ha fizikumát a betegségek már 
gyakran teszik is próbára, még mindig ugyanaz a Molnár József fogad, 
ugyanaz a fűtöttség, elevenség, élénk észjárás s az igazságérzettől sarkallt 
szókimondás és vitatkozó kedv. Csak egykori szép bizakodása, mely any-
nyi mindent túlélt, alakult át lassan szívós, csaknem minden remény nél-
kül való, makacs kitartássá. 

Akik ismerik őt, tudják, miről beszélek, ő nem a szokásos politikai ál-
modozás mellett tart ki makacsul. Ebből az emigráns lelki bajból, az önal-
tatásból, benne sohasem volt semmi. Molnár azok közé tartozik, akik lát-
ják, hogy amit a világtörténelem rákényszerített hazánkra, azon belátható 
időn belül érdemlegesen nem lehet változtatni. Az utolsó évtized döntő 
nemzetközi fejleményei miatt. Kitartása megint ügynek szól, az emigráns 
lehetőségek közt az egyik legnagyobb ügynek: az Új Látóhatárnak és 
mellette az Aurora-könyvkiadónak és a könyvnyomtatásnak. Már ott volt 
meg Svájcban a folyóirat megalapításánál, a könyvkiadót pedig később ő 
indította el. Mindkettőnek, de különösen az Új Látóhatárnak, csaknem 
minden gondja az ő vállára került. Az övére, mert egyedül ő vállalta. 

Az Új Látóhatár már jó ideje az emigráció vezető folyóirata. Szellemi 
színvonalát tekintve egyenrangú a legjobb hazai folyóiratokkal, s fölötte 
áll azoknak, melyek Csehszlovákiában, Romániában és Jugoszláviában 
magyar nyelven jelennek meg. Nagyon kevés olyan valamirevaló író, 
tudós, politikus él vagy élt az emigrációban, akinek ne jelent volna meg 
írása benne. S olyan jelentősebb problémája sem volt az utolsó három-
négy évtizednek, számos vonatkozásban az egész huszadik századnak, 
mely ne került volna tárgyalásra e folyóirat hasábjain. Tájékozottam hoz-
záértéssel, illő szellemi szinten. S jó néhány köztük olyan is, amelyiket 
sem otthon, sem a szomszédos országok magyar nyelvű lapjaiban, a sza-
badság hiánya miatt, föl se lehetett vetni. Ugyanakkor minden szorosab-
ban vett irodalmi törekvés, újat kereső kísérletezés is itt kapott teret és 
lehetőséget, többet, mint a hazai folyóiratokban. S az Új Látóhatár ma 
huszonkilencedik évfolyamánál tart, így hosszabb ideje él és működik, 
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mint a magyar történelem során bármilyen más irodalmi és politikai fo-
lyóirat, kivéve a Nyugatot. 

Mindezzel az Új Látóhatár e kor magyar szellemi életének, nyugodtan 
mondhatjuk: az élő magyar kultúrának szerves részévé vált. S ez akkor is 
igaz, ha a hazai hatóságok szellemi sorompóikkal ezt nem létezővé pró-
bálják tenni; s akkor is, ha az ország valamennyi szellemi fóruma, s ezen 
belül minden egyes író és tudós külön-külön, falazó hallgatással vagy a 
legkisebb gondom is nagyobb kényelmes közömbösségével e sorompókat 
szentesíti. Nem tudom, hogy az emigránsok szellemi alkotásaiból az idő 
mit tart meg érvényesnek, de egyben bizonyos vagyok: az Új Látóhatár 
oly természetű és súlyú alkotás, mely mindenképp érvényes marad. Aki a 
jövőből egyszer vissza kíván tekinteni e magyar korszakra, beleértve 
emigrációját is, akármilyen elfogultan, manipulációra eltökélten lát is 
hozzá, az Új Látóhatárt nem lesz képes nem létezővé tenni. 

Talán szükségtelen mondanom, hogy amikor az Új Látóhatár jelentő-
ségéről szólok, Molnár Józsefről is beszélek. Igen nagy mértékben. Az Új 
Látóhatár léte és Molnár József munkája lényegileg egy és ugyanaz. 

Hogy e folyóirat az lett, ami, színvonalában, irodalmi és politikai telje-
sítményében, főként Borbándi Gyula műve, de az, hogy három évtizeden 
át betölthette kivételes szerepét, főként Molnár Józsefé. Ő aki tudja, mit 
jelent az emigrációban lapot kiadni, huzamosabb időn át fenntartani, biz-
tosítani rendszeres megjelenését, s azt is, hogy eljusson legalább ezer ol-
vasó kezébe, tisztában van azzal, hogy a munka nehezebbje Molnárra 
hárult. Hiszen hiába a legjobb szerkesztő, a legkiválóbb munkatárs gárda, 
ez csak puszta lehetőség marad egy jó folyóiratra, ha senki nincs, aki fo-
lyamatos megjelenését biztosítani tudná. 

Ez az emigráció, sok minden egyéb mellett, rengeteg újság és folyóirat 
temetője is. Temető, fejfák nélkül. Aki egyszer exhumálja e sok kísérletet, 
nemcsak arra fog rádöbbenni, hogy mennyi volt – számuk sok százra rúg 
–, de arra is, hogy a korai halandóság aránya mily nagy volt köztük. Leg-
többje egy-két évnél nem élt tovább, s hány volt, amelyik még az első 
életévét se töltötte be. Kivétel nélkül valamennyi a folyamatos fenntartás 
és terjesztés nehézségeibe pusztult bele. A kendőzetlen tény az, hogy pub-
likálás dolgában az emigrációs viszonyok nem sokban különböznek a 
magyar 17. és 18. századétól. A folyamatos kiadás előfeltételeit, az anya-
giakat, nincs honnan előteremteni. Sok oka van annak, hogy miért nincs, 
de a végső tény: nincs. Ez az állapot megérdemel némi összehasonlítást a 
hazai publikálási viszonyokkal. Jelenleg otthon a publikálás anyagi része, 
beleszámítva a terjesztés tetemes költségeit is, az utolsó fillérig az állam 
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pénztárából kerül ki, igen bőkezűen. Írónak, szerkesztőnek nincsen rá 
gondja, már rég annyira megszokta, hogy el sem tudja képzelni, másképp 
is lehet. Ilyen paradicsomi állapot még nem volt Magyarországon. Akinek 
ez tetszik, örvendjen neki. De hogy ez örvendezésért mit kell fizetni a 
gondolkozás korlátozásában és erkölcsben, az a hazai közvetlen érdekel-
tekre – írókra és tudósokra – tartozik. Idekintről ezt mérlegelni tapintatlan 
volna. 

Így hát csupán az idekinti állapotoknál – a 17. és 18. századi publikálá-
si viszonyokra emlékeztető helyzetnél – maradva, az hogy az Új Látóha-
tár mindmáig nem került a száz meg száz kimúlt újság és folyóirat emig-
ráns-temetőjébe, a többi régen feledett, fejfa nélküli mellé: szinte kizáró-
lag Molnár Józsefnek köszönhető. Nemcsak munkájának, mely évtizedek 
óta többnyire még a hétvégi pihenőt sem ismeri, hanem egyre növekvő 
anyagi áldozatának is. A nyomdát a hatvanas évek elején úgy hozta létre, 
hogy baráti kölcsönökből bérelt egy használt szedőgépet, s megtanult 
rajta szedni. A többi gépet, amire szükség volt, hitelre vásárolta. A nyom-
da nemcsak azért kellett, hogy a lehető legolcsóbban s rendszeresen tudja 
kinyomtatni az Új Látóhatárt, az idők múlásával egyre inkább azért is, 
hogy a folyóirat deficitje külső munkák vállalásával a nyomda szerény 
jövedelméből fedezze. Mert a folyóirat, néhány szerencsés esztendő kivé-
telével, sohasem volt anyagilag önfenntartó. Annak ellenére nem, hogy 
sem munkatársai, sem szerkesztője, se kiadója soha egy fillér honoráriu-
mot vagy fizetést nem kaptak. Az évenként gyülemlő ráfizetésekben egy 
családi ház ára úszott el apránként. Anyagi körülményeihez mérten, Mol-
nár József így, mintegy mellesleg, az emigráció szellemi elitjének legna-
gyobb mecénása is lett. 

S ezen az anyagi áldozaton felül Molnárnak a rendszeresebb írásról is 
le kellett mondania. Mert írásra csak nagyon ritkán maradt idő és erő. Ez 
a magyarázata annak, hogy Tótfalusiról készülő könyvét még mindig nem 
tudta befejezni, bár több mint egy évtizede fogott hozzá. S most, hogy a 
technológia újabb forradalma, az elektronikus berendezések használata, a 
nyomdaipart is elérte, Molnár tőkeszegény, kicsi vállalata műszakilag 
nehezen képes ezzel lépést tartani. Vagyis üzleti versenyképessége roha-
mosan csökken. S ezt csak tetézi az állandósult infláció, mely a villany, 
papír s hasonlók árát és a munkabéreket mind magasabbra viszi fel, s a 
munkás jólétét növelő szociális adók, melyek szintén a munkaadó anyagi 
terheit növelik tovább. Mindennek következményeként most már a 
nyomda léte is veszélybe került, s ezzel az Új Látóhatár és az Aurora 
méginkább. Józanul számolva, nincs is rá remény, hogy e helyzet érdem-
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legesen jobbra forduljon. Ehhez kell az a szívósság, amivel Molnár oly 
eltökélten kitart. S még mindig ki akar tartani a maholnap leküzdhetetlen-
né növekvő nehézségek ellenére is. Valamirevaló remény nélkül is. 

Minden születésnap egyforma öröm, az elsőtől az utolsóig. Mert azt je-
lenti, hogy akit szeretünk, akihez ragaszkodunk, rokon vagy barát, itt van 
velünk az életben, ebben az egyszeriben, s mi is vele lehetünk itt. Nagy 
öröm most nekünk is, barátainak, hogy Molnár József annyi töredelem 
után is viszonylag épségben megérte hatvanadik születésnapját. S köszön-
tésünkben legalább annyi a tisztelet és elismerés, mint az öröm. Munkájá-
ért, ezért az oly szerényen véghezvitt, mégis oly kivételessé nőtt teljesít-
ményért, amivel egy maradandó alkotás – az Új Látóhatár és az Aurora – 
legfőbb részesévé vált. Talán túlzás nélkül mondhatjuk, történelmet csi-
nált. Sokkal inkább, mint azok, akik oly fennkölten ezt eleve hiszik ma-
gukról. De azt már nem tudom mondani, ami az ilyen köszöntésnek része 
szokott lenni, hogy: Isten éltessen, barátunk, csak így tovább a következő 
tíz, húsz, satöbbi esztendőben. Mert e jókívánsággal alighanem azt kíván-
nám neki, hogy idő előtt megrokkanjon. Mindig fonáknak éreztem, s ma 
már egyre inkább képtelenségnek, hogy mi, az Új Látóhatár népes mun-
katársgárdája csak azzal törődünk, hogy írjunk, s egész természetesnek 
vesszük, hogy Molnár József egymaga gondoskodjék írásaink megjelente-
téséről. S nem akárhogy, hanem nyomdászatilag művészi formában. S az 
is majdnem ekkora képtelenség, hogy a nyájas olvasó többszöri felszólítás 
után sem küldi be előfizetését – tisztelet a kivételnek –, de magától érte-
tődőnek véli, hogy a posta rendre, ahogy illik, letegye asztalára az Új Lá-
tóhatár új számát. 

Hölgyeim és uraim, ez valóban képtelenség: így nem mehet tovább. De 
téged, Jóskám, az Isten azért csak éltessen sokáig. 
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VÁRDY BÉLA 
A magyar népiségtörténet atyja337 

– A nyolcvanéves Mályusz Elemér –  
 
Az 1918–20-as évek korszakalkotó fordulat évei a magyar történelemnek. 
Az Osztrák–Magyar Monarchia, s azon belül történelmi Magyarország 
széthullása, nemcsak a közép-európai politikai rend átszervezését, de a 
magyar szellemiség átformálását is magával hozta. A dualista kor kissé 
vak, de annál önmagasztalóbb optimizmusát a trianoni kor pesszimizmu-
sa, reménytelensége váltotta fel. A sokat szidott, de azért sok eredményt 
is felmutató dualista korban megindult magyar gazdasági, társadalmi és 
szellemi fejlődés megtorpant. A nemzet iránytvesztett lett. A magyar tár-
sadalom pillanatnyilag megbomlott, majd rövid szünet után egy csökö-
nyös és önámító konzervatívizmusba vonult vissza. Részben ugyanez 
történt a magyar szellemi fejlődéssel is. De csak részben, mert a magyar 
szellem legjobbjai – a szellemi spektrum egész vonalán – gyorsan új utak-
ra, új ösvényekre tértek. 

Az 1898. augusztus 22-én született Mályusz Elemér még a késő dualis-
ta kor gyermekeként járta végig a szellemi emberré érés különböző állo-
másait. Tudományos pályájának megindulása azonban pontosan egybe-
esett a fenti nagy korfordulóval. 

Mályusz Elemér Makón született és Szegeden nevelkedett. Családja 
azonban felvidéki eredetű, ahol egyik író őse, a korabeli humanista szokás 
szerint, még a 16-ik században felvette a latin „Malus”  nevet. Atyai 
nagyapja Zólyom megye főorvosa volt. Túróc megye egyik legrégebbi 
családjából származó nagyanyja pedig egyenes leszármazottja volt annak 
a Bezegh György alispánnak, kit Caraffa Eperjesen kivégeztetett. 

Családja evangélikus, azonban Mályusz Elemér középiskolai tanulmá-
nyait a szegedi Piarista Gimnáziumban végezte. Tanárai között ott szere-
pel a később kolozsvári egyetemi tanárrá kinevezett neves történész, 
Balanyi György (1886–1963), kinek feltétlenül nagy szerepe volt a ké-
sőbb történettudóssá érett Mályusz szellemi kifejlődésében. Szegedről a 
budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre került, ahol a szellemileg 
exkluzív Eötvös Kollégium tagjaként történelmi és latin filológiai tanul-
mányokat folytatott. Tanárai a korabeli pozitivista történetírás legjobbjai 
közül kerültek ki. Közéjük tartozott Fejérpataki László (1857–1923), a 
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német kritikai-filológiai rendszer magyarországi meghonosítója s legne-
vesebb első művelője; Marczali Henrik (1856–1940), a pozitivista iskola 
legjobb tollú szintetizáló mestere; Angyal Dávid (1857–1943), az iroda-
lomtudósból történettudóssá vedlett polihisztor jellegű és humánus beállí-
tottságú nagy tudós (ki alatt Mályusz disszertációját is írta); a valamivel 
fiatalabb Domanovszky Sándor (1877–1955), a gazdasági tényezőket elő-
térbe helyező magyar művelődéstörténet-írás megalapítója és legnagyobb 
mestere; valamint Heinlein István (1874–1945), a magyar tudományos 
világ által viszonylag kevésbé hangsúlyozott ókortörténet és klasszikái 
tudományok neves művelője. Mályusz 1920-ban elfogadott, 1921-ben 
akadémiai díjjal kitüntetett, s 1922-ben Túróc megye kialakulása cím alatt 
kiadott doktori disszertációja a magyar településtörténet egyik nagy állo-
másjelzője lett, s már magában hordozta a később kialakult magyar népi-
ségtörténeti iskola csíráit is. 

Disszertációjának elfogadása után Mályusz Elemér főbb életállomásai 
a következők: 1920 és 1922 között bécsi kutató évek; 1922 és 1930 között 
a Magyar Országos Levéltár tisztviselősége; közben 1925-ben egyetemi 
magántanárság; 1930-ban az Akadémia levelező tagsága, s egyben a sze-
gedi egyetem rendkívüli tanársága; 1932 és 1945 között – a kultuszmi-
niszterré kinevezett nagy medievalista, Hóman Bálint utódaként – a bu-
dapesti Pázmány Péter Tudományegyetem középkori magyar történelem 
rendkívüli (1932–34), majd rendes tanársága; 1941-ben a Tudományos 
Akadémia rendes tagsága; 1945 és 1954 között ideiglenes nyugdíjaztatás; 
1954 és 1968 között tudományos főmunkatársi kinevezés a Magyar Tu-
dományos Akadémia Történettudományi Intézetében; s ezt követően pe-
dig ismét nyugdíjaztatás, és annál keményebb és gyümölcsözőbb tudomá-
nyos munka. 

Mikor az 1920-as évek elején Mályusz Elemér első nagy munkájával 
betört a magyar tudományos világba, az egész magyar nemzeti fejlődés-
hez hasonlóan, a magyar történettudomány is egyik legnagyobb válságát 
élte. Ez a válság részben közvetlenül a nemzeti katasztrófából, s részben 
pedig az új lelki szükséget kielégíteni nem tudó, de még mindig uralkodó 
pozitivizmus tehetetlenségéből eredt. S e válságot, igen érdekesen, éppen 
az akkor feltörő új szellemtörténeti irány magyar nagymestere Szekfű 
Gyula fogalmazta meg legjobban, a sokat dicsért, sokat szidott, de min-
denkit megrázó Három nemzedék-ében, hol így ír: „Ezt a könyvet meg 
kellett írnom. Ez a könyv személyes élményem... Úgy éreztem másfél év 
óta és úgy érzem ma is, hogy munkaerőmet és munkakedvemet fel nem 
találhatom, míg le nem számolok a hanyatlással, melynek végén ilyen 
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katasztrófát kellett megérnünk, míg szemébe nem nézek azon erőknek, 
amelyek az egészséges fejlődés sodrából kivetették nemzetemet.” (p. 6–
7.). Ez a szembenézés meg is történt. Az eredmény azonban elsősorban a 
magyar liberalizmus, vagy legalábbis a dualista kor magyar liberalizmu-
sának a vád alá helyezése, illetve Széchenyi „reform 
konzervatizmusának” követendő példaként való előtérbe helyezése lett. 
Szekfű ugyancsak megvádolta a dualista kor állítólagos materializmusát, 
illetve a „liberális materializmus” hatása alatt felnőtt magyar szellemtu-
dományokat. Ennek a vádnak, s a Szekfű által létesített új iránynak egyik 
áldozata épp a korabeli magyar történettudomány, illetve a Szekfűt is ki-
nevelő uralkodó pozitivista történetírás lett. 

A francia August Comte (1788–1857) hatására kifejlődött magyar po-
zitivista történetírás – mit elsősorban Pauler Gyula (1841–1903) népsze-
rűsített Magyarországon, s mely a dualista kor uralkodó irányzata lett – 
sok komoly eredményt mutathatott fel. Sőt, a magyar történettudomány 
épp a pozitivizmus, illetve az azzal járó kifinomult kritikai-filológiai 
módszer hatása alatt nőtte ki magát komoly tudománnyá. Magyar kivite-
lezésében azonban legtöbb esetben túl száraz, túl faktográfikus, élvezhe-
tetlen műveket eredményezett, s amellett – kissé a történelmi materializ-
mushoz hasonlóan – hitt a történelmi fejlődés törvényszerűségében, illet-
ve a társadalomfejlődés mindinkább materialista ízű racionalizálásában, s 
egyben vallásellenesnek is mondható de-mitológizálásában. Ez a kissé 
materialista ízű irány a Trianon utáni lelki krízisben szenvedő magyarsá-
got, s a magyar szellemi emberek jelentős részét is, nem elégítette ki. Az 
új magyar lelki hangulatnak sokkal jobban megfelelt az elsősorban Wil-
helm Dilthey (1834–1911) által inspirált, s teljesen lelki-szellemi ténye-
zőkre épült szellemtörténeti irány. 

A szellemtörténet – mely lényegében az idealista történetfilozófia egy 
újabb megnyilvánulása – az anyagi erők szerepét elvetette. Az anyagi, 
gazdasági, társadalmi erők helyett a megfoghatatlan és leírhatatlan szel-
lemi tényezőket, az emberi és korszellemet tette meg a társadalmi fejlődés 
mozgatóivá, s éppen ezért tagadta a „törvényszerűséget és az objektív 
valóság létezését”. A történelmet mint „az egyszeri, az egyedi jelenségek 
összességét” értékelte, s úgy vélte, hogy a történész feladata csupán ennek 
az irracionalista folyamatnak a „megragadása és művészi ábrázolása”. E 
megragadás és ábrázolás azonban nem a pozitivista kritikai-filológiai 
módszer és a faktografikus leíró történelmi szintetizálás jegyében, hanem 
elsősorban a „beleélés”, „utánélés” (nacherleben) és intuíció útján kell, 
hogy történjék. 
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A Szekfű által meghonosított s képviselt magyar szellemtörténeti isko-
la – mellyel Szekfű a Trianon utáni kor nemzeti, lelki összeomlásából 
kiutat keresett – tehát lényegében egy erősen szubjektív, irracionális irány 
volt, mely ezenkívül az univerzális korszellem (Zeitgeist) vagy korszel-
lemek hatását is túlhangsúlyozta. Ennek következtében a történelem peri-
odizációját is a vélt korszellemek szerint osztotta fel. Így például beszélt a 
gótikus, a reneszánsz, a barokk, a felvilágosodás, a romantika stb. egy-
mást váltó korszelleméről, mely az egyazon civilizációban élő népek és 
nemzetek történetének fejlődését – ha nem is egyazon időben – kivétel 
nélkül befolyásolja és meghatározza. Mivel azonban ezek közül az állító-
lagos korszellemek közül egyiket sem a magyar lélek szülte, a szellemtör-
ténet tükrében a magyar kultúra és társadalom fejlődése – akarva-
akaratlan – az általános európai kultúra és társadalom fejlődésének mel-
léktermékeként lett értékelve. A szellemtörténeti konstrukcióban tehát a 
magyar lélek teremtő megnyilvánulásai, a magyar népi-nemzeti értékek 
sokasága lényegében mind elveszett, vagy legjobb esetben is csak másod-
lagos szerepet töltött be. Elsősorban ez volt az a tény, mely oly sok ma-
gyar szellemi embert sorakoztatott fel a Szekfű és követői által képviselt 
szellemtörténeti irány ellen. Ezek között a legelső sorban volt a népi írók 
java (pl. Szabó Dezső, Németh László, Illyés Gyula stb.), valamint az 
akkor párhuzamosan kialakuló magyar népiségtörténeti iskola atyja és 
szellemi vezére, Mályusz Elemér. 

Mályusz Elemérnek, mint történettudósnak, legnagyobb, habár koránt-
sem egyetlen érdeme a népiségtörténeti irány megalapítása és kifejleszté-
se a magyar történettudományban. A Mályusz-féle népiségtörténet szintén 
az idealista történetfilozófia jegyében született, s születésekor célja első-
sorban a szellemtörténeti irány kiegészítése és „megmagyaritása”, nem 
pedig megtámadása és leépítése volt. Szekfűhöz hasonlóan, Mályusz is a 
szellemnek az anyaggal szembeni elsőbbségét hirdette, de ugyanakkor 
vitatta az idegen „európai szellem” kizárólagosságát a magyar fejlődés-
ben. Mályusz – a korabeli népi írókhoz hasonlóan – a magyar történelmi 
fejlődésben nem a „germán keresztény kultúrközösség” hatását, hanem a 
magyar szellem megnyilvánulását kereste. Mint ezt Hóman Bálint által 
szerkesztett A magyar történetírás új útjai (1931) c. kötetben megjelent 
korszakjelző tanulmányában kifejtette, a népiség-történet a nép – s nem 
pedig az állam – öntudatlan életének és kulturális tevékenységének a ta-
nulmányozásával és összegezésével óhajt foglalkozni. Ugyanakkor azon-
ban Mályusz a népiségben „nemcsak (egy) népcsoportot es a történeti 
néprajz objektumát” látta, „hanem az illető faj etnikumának alakulását és 
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– más népek beolvadásával bekövetkező – változását, számbeli növekedé-
sét, további generációk mindennapi munkájában lassan kifejlődő lelki 
sajátságait, fogékonyságát a kultúra iránt, végül pedig azt a lassú, de 
mozgalmas történeti folyamatot is, amelynek során az öntudatosan gon-
dolkodó réteg, az 'intelligencia' közvetítésével nyert kulturjavakat fel-
használja” (p. 240.). A Mályusz-féle népiségtörténet tehát nem az államra 
és az államiság számtalan intézményére, hanem a népi tömegek különbö-
ző rétegeinek etnikai, lelki és kulturális kifejlődésére helyezte a hang-
súlyt. Mint ilyen – a korábbi politikai orientációjú történetírással, s bizo-
nyos fokig a Szekfű-féle szellemtörténettel szemben is – a népiségtörténet 
nem ismer államhatárt; mely tény a Trianon utáni korban, mikor a magyar 
etnikum egyharmada az új határokon túl maradt, különös fontossággal 
bírt. 

Mályusz Elemér népiségtörténeti iskolája elsősorban a magyar etnikai 
és lelki erők történelemformáló fontosságát hangsúlyozta. Ennek ellenére, 
a rivális Szekfű-féle szellemtörténeti iskolához hasonlóan, a magyar népi-
ségtörténet gyökerei is a 19-ik században megindult német népiségkutatá-
sig (Volkstumkunde) nyúlnak vissza. Ez a tény azonban – mit maga 
Mályusz is kifejtett – mit sem von le az ő egyéni kezdeményező és kivite-
lező érdemeiből, s abból a vitathatatlan igazságból sem, hogy a Trianon 
utáni lelki válságos Magyarországon először Mályusz ismerte fel a külön-
ben sok újat és értékeset hozó Szekfű-féle szellemtörténetírás negatívu-
mát, valamint a népcentrikus Volkstumkunde magyar vonatkozású lehe-
tőségeit. S ugyancsak Mályusz volt az, ki e lehetőségeket, az igen szűkre 
szabott körülmények közt is kihasználta és gyümölcsöztette. 

Hóman Bálintnak a budapesti középkori magyar történelmi tanszékét 
1932-ben elfoglaló fiatal Mályusz Elemér azonnal nekilátott mind a népi-
ségtörténet elvi kimunkálásának, mind pedig a népiségtörténeti kutatás 
megindításának. Nem említve több polemikus tanulmányát (elsősorban a 
magyar történelem szekfűi értékelése ellen), a népiségtörténet elvi kérdé-
seit Mályusz főleg három művében dolgozta ki: a már említett 1931-es 
tanulmányában, az 1936-ban megjelent A történettudomány mai kérdései 
c. művében, valamint az 1942-ben, a Bolyai Akadémia gondozásában 
kiadott A magyar történettudomány c. munkájában. Ugyanakkor 1938 és 
1939-ben két népiségtörténeti monográfia-sorozatot is megindított: úgy-
mint A település- és népiségtörténeti tanulmányok (1938–43) c. sorozatot, 
mely tanítványai disszertációit tartalmazta, valamint a Magyarság és 
nemzetiség (1937–46) c. sorozatot, mely nagyméretű népiségtörténeti 
alapmonográfiák kiadását célozta. Függetlenül Mályusz egyéni tudomá-
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nyos munkásságától, a Mályusz-tanítványok megjelent disszertációi, épp 
úgy, mint az utóbbi sorozatban megjelent két munka, Mályusz nagyságá-
ról tanúskodnak. A Mályusz-disszertációk oly alapvető kutatásokra épített 
nagyméretű anyagot mozgattak és dolgoztak fel, hogy azok szinte kivétel 
nélkül messze felülmúlták a korabeli magyar doktori disszertációk köve-
telményeit; sőt, bizonyos esetekben még egyes kollégái – így Szekfű által 
is – elfogadott magántanári habilitációs munkák tudományos szintjét is. S 
a Magyarság és nemzetiség c. sorozat kötetei, így Szabó István Ugocsa 
megye (1936), majd Ila Bálint később több kötetre dagadt Gömör megye 
(1946) c. műve, még ma is követendő példája a magyar település- és né-
piségtörténeti kiadványoknak. 

Mályusz Elemért sokan elsősorban mint a Szekfű-féle szellemtörténeti 
irány legnívósabb megkérdőjelezőjét, mint a népiségtörténeti iskola meg-
indítóját tartják számon. Mályusz azonban szaktörténészként (főleg 
medievalistaként) is a legnagyobbak közé tartozik. Forráskiadványai, il-
letve ezen forráskiadványokhoz írt bevezető tanulmányai a magyar for-
ráskritika legmaradandóbb értékei közé tartoznak. Kiváló kutató, ugyan-
akkor elsőrangú szintetizáló is. Igaz ugyan, hogy tanszékének 1945-ben 
történt elvesztése és az azt követő, a marxista történetírásban szokásos 
kollektív szintézisek meghonosodása következtében már nem volt alkal-
ma egy Hóman–Szekfű-méretű és nívójú magyar népiségtörténeti szinté-
zis megírásához. Azonban az általa megírt részletszintézisek – így például 
az Akadémia által kitüntetett s a Mátyás Király-emlékkönyvben megjelent 
A magyar társadalom a Hunyadiak korában (1935), valamint a 
Domanovszky-féle Magyar művelődéstörténet részére írt A magyar állam 
a középkor végén (1939) c. művei – nagy szintetikus adottságokról tanús-
kodnak, s mintegy jelzik, hogy milyen lett volna az általa tervezett, s a 
népiségtörténeti iskola jegyében megírt új magyar történelmi szintézis. 

A már említetteken kívül, Mályusz fő művei közé tartoznak a magán-
tanári habilitációs munkaként elfogadott, közel ezer oldalas Sándor Lipót 
főherceg nádor iratai (1926), mely a Klebelsberg-féle Fontes sorozat 
egyik legszakszerűbb kötete; a magyar protestantizmus történetének egyik 
fő mozzanatát feldolgozó, majdnem ezerötszáz oldalt kitevő A türelmi 
rendelet (1939), illetve társkötete, Iratok a türelmi rendelet történetéhez 
(1940); az eddig három kötetes, de sajnos befejezetlen Zsigmond-kori 
Oklevéltár (1951—58); az egész magyar krónika-irodalom fejlődéstörté-
netét is feldolgozó A Thúróczy-krónika és forrásai (1967), melynek há-
rom hatalmas kötetre tervezett újabb változata most van kiadás alatt, mind 
a Magyar, mind a Szovjet Tudományos Akadémia gondozásában; a kö-
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zépkori magyar társadalom egyik igen fontos rétegének panorámikus fel-
dolgozását tartalmazó Egyházi társadalom a középkori Magyarországon 
c., 1971-ben megjelent, de már 1945 előtt elkészült műve; valamint sok 
egyéb, az utóbbi években főleg a középkori magyar krónikairodalommal 
foglalkozó kisebb-nagyobb munkája. 

A hazai magyar történettudomány ma már sem a Mályusz-féle népi-
ségtörténetet, sem pedig a Szekfű-féle szellemtörténetet nem műveli hiva-
talosan. Hatásuk azonban még ma is él. Mályusz és a népiségtörténet ha-
tása például – mely változott formában ugyan, de ma már máshol is 
életrekelt a különböző népi-nemzeti föleszmélések hatására megindult ún. 
„etnikai kutatások” égisze alatt – igen könnyen kimutatható egyes 
Mályusz-növendékek, az általuk képzett vagy befolyásolt fiatalabb törté-
nész nemzedék, valamint a Mályusszal egykorú, de mégis erősen Mályusz 
hatása alatt működött Szabó István (1898–1969) és tanítványai írásaiban. 

Az 1930-as években és az 1940-es évek elején Mályusz még idősebb 
nagy kortársára, Szekfű Gyulára és a szellemtörténetre is hatott. Sőt, hatá-
sa több rokon szakterületre is kiterjedt, melynek egyik jellegzetes példája 
Mikecs Lászlónak a moldvai csángókról írt neves néprajzi munkája 
(Csángók: A moldvai magyarság története, 1941). De ami talán még én-
nél is fontosabb: Mályusz igen kevéssé ismert kapcsolata és viszonya a 
magyar népi mozgalomhoz. Hogy ki hatott kire, azt ma még nehéz megál-
lapítani. De hogy ez a hatás (esetleg kölcsönös hatás) megvolt, az kétség-
telen. Ez a tény azért is fontos, mivel a Szekfű-féle szellemtörténeti iskola 
magyar múlttal kapcsolatos értékelésének épp a magyar népi ideológusok 
voltak leghatásosabb kritikusai. Szabó Dezső (Ede megevé ebédem, 1937 
stb.) és Németh László ide vonatkozó írásai (Szekfű Gyula, 1942 stb.) 
csupán a legismertebbjei az ilyen népi indítású Szekfű-ellenes írásoknak. 
Minden értékük és hatásuk ellenére is azonban szakmai vonalon nem ve-
tekedhettek Szekfű munkáival. Éppen ezért – nem számítva a kissé mara-
di nemzeti-romantikusokat és az önkinevezett műkedvelőket – a történet-
tudomány neves művelői között nem sok visszhangra találtak. Nem úgy 
Mályusz Elemér Szekfű felfogásával vitatkozó cikkei, tanulmányai és 
egyéb írásai, melyek legalább hasonló szintű tudományos felkészültségről 
tanúskodtak. Mályusz Elemér tehát a népiségtörténeti iskola megalapítá-
sával, a történettudomány berkeiben – akarva-akaratlan – a magyar népi 
mozgalom legnívósabb és leghatásosabb szószólója is lett. Sajnos, ezt 
eddig az elsősorban irodalmi beállítottságú népi írók, valamint a népi 
mozgalom publicistái, történészei sem igen vették észre. Ezzel még tar-
toznak Mályusz Elemérnek. 
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A folyó év augusztus 22-én nyolcvanadik évét betöltő Mályusz Elemér 
eddig közel húsz önálló munkát s tízszer annyi kisebb-nagyobb – sokszor 
könyvméretű – tanulmányt, cikket stb. publikált; s a nyolc évtized viszon-
tagságait túlélt tudós még ma is keményen dolgozik. Munkáinak 
nagyrésze eredeti kutatásokra alapozott alapvető mű, melyek közül leg-
több még igen sokáig segédeszköze lesz a magyar múlt kutatásával és 
feldolgozásával foglalkozó szakembereknek. Ezt ma már a nemzetközi 
történettudomány is elismeri, melynek legkézzelfoghatóbb bizonyítéka a 
közelmúltban a Commission Internationale pour l'Histoire des 
Assemblées d'États gondozásában megjelent Mályusz-emlékkönyv (Al-
bum Elemér Mályusz, Bruxelles, 1976), melyben tizenhárom európai és 
amerikai ország huszonnégy tudósa tett tanúságot Mályusz történettudósi 
hírneve mellett. De ha még idővel el is évülnek munkái (hisz minden tör-
ténelmi műnek az a sorsa), Mályusz Elemér tudományos munkássága és 
munkásságának hatása feltétlenül élő része marad a magyar történettudo-
mánynak még akkor is, amikor sok más, esetleg ma még nagyra értékelt 
elődjnek, kortársának és utódjának már a nevét is elmossa a rohanó és 
változó idő. 
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BORBÁNDI GYULA 
Bibó István a béke feltételeiről338 

István Bibó: The paralysis of International institutions and the remedies; 
A study of self-determination, concord among the Major Powers, and 
political arbitration; The Harvester Press, London 1976, 152 lap 
 
„Ez a könyv megérdemli, hogy ama kevés mű közé soroljuk, amely az 
emberiség még mindig legnagyobb problémájával foglalkozik, azzal 
ugyanis, miként őrizhető meg egy igazságosnak tekinthető béke. Az ilyen 
könyvek megmaradnak az emlékezetben. Európa leghányatottabb, de 
legműveltebb országainak egyikéből, Magyarországról egy nyugodt és 
halk, de ugyanakkor bátor és tudós, humanista, de gyakorlatias hang je-
lentkezett, amely egyaránt érvel a „világkormány” hamis idealizmusa és 
ama ugyancsak hamis realizmus ellen, amely szerint, ha nincs világkor-
mány, hát maradjon a nagyhatalmak puszta önérdeke.”  

Ezekkel az elismerő szavakkal vezeti be Bibó István Angliában kiadott 
munkáját Bemard Crick, a politikai tudományok londoni egyetemi tanára. 
Crick professzor a magyar tudós fejtegetései kiindulópontját humanista 
realizmusnak nevezi, ami annyit jelent, hogy Bibó szerint önérdek és ka-
tonai erő nem lehet meg erkölcs és eszmékre alapozott igazolás nélkül, de 
eszmék és intézmények sem működhetnek az önérdek és az erő elemei 
nélkül. 

Bibó István mintegy másfélszáz lapos angol nyelvű könyve „A nem-
zetközi intézmények bénultsága és az ellene való orvosság” – alcíme sze-
rint: „Tanulmány az önrendelkezésről, a nagyhatalmak közötti egyetértés-
ről és a politikai döntőbíráskodásról” –, egy sereg égető nemzetközi jogi 
problémát érint és arra a kérdésre igyekszik választ adni, miért nem tud-
ják a jelenleg működő intézmények és kialakult eljárások a nemzetközi 
vitákat megnyugtatóan rendezni. A jeles magyar történésznek és jogtu-
dósnak feltűnt, hogy olyan általánosan elfogadott és tiszteletben tartott 
elvek, mint a szuverenitás, a területi sértetlenség, a függetlenség és a né-
pek önrendelkezési joga, mindenütt mint a világ bajai gyógyítására ren-
delt orvosságok szerepelnek, ha azonban arra kerül sor, hogy ezeket a 
gyakorlatban is alkalmazzák, nyomban kiderül, hogy mindenre alkalma-
sak, csak éppen a szóban forgó bajok megszüntetésére nem. Ez azért van, 
mert ezek az elvek csak általánosságokban merülnek ki vagy pedig egy-

                                                           
338 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 3. számában. 
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más ellen könnyen kijátszhatók. Csaknem minden cselekvés igazolására 
lehet találni fennkölt elveket. 

A nemzetközi viták nem is arról folynak, hogy az említett elvek érvé-
nyesek-e vagy sem, hanem abból adódnak, hogy például az egyik fél terü-
leti sértetlenségi elve szembekerül a másik félnek az önrendelkezésre való 
igényével, vagy fordítva, önrendelkezés olykor csak a területi integritás 
hátrányára érvényesülhet. Van, hogy az egyik oldal a be nem avatkozás 
elvét hangoztatja, a másik az alapvető emberi jogokat; van, aki mindenek 
fölé helyezi a nemzeti függetlenséget és a szuverenitást, másvalaki pedig 
a mindezeknél még értékesebbnek tekintett egyetemes érdekeket. Jóllehet, 
mindezek az elvek és jogok le vannak fektetve nemzetközi megállapodá-
sokban és egyezményekben, a gyakorlatban szembekerülnek egymással, 
mégha valaki nem is törekszik szándékosan megsértésükre. Bibó szerint 
kétségtelenül létezik az eljárási szabályoknak es a nemzetközi jognak egy 
elfogadott rendszere, kétséges azonban olykor, hogy komoly konfliktusok 
esetében mi ennek a rendszernek a valóságos funkciója. Az Egyesült 
Nemzetek alapokmánya eléggé rugalmasan kezeli a nemzetközi eljáráso-
kat, mégsem érvényesül olyan hatással és eredménnyel, mint ahogyan 
kívánatos volna. Súlyos nemzetközi konfliktusok esetében gyakran ta-
pasztaljuk a világszervezet tehetetlenségét és bénultságát. Államok egy-
más közötti érintkezésében is nehezen születnek hatékony és jótékony 
eredmények, mert a tárgyaló felek cselekvési lehetősége ideológiai okok, 
hatalmi érdekek, a belső közvélemény nyomása miatt sokszor eléggé kor-
látozott. Voltaképpen nem is tárgyalnak, csak elveket és véleményeket 
deklarálnak. 

A szerző szerint a nemzetközi államközösség intézményesített eljárási 
módszerei ugyanúgy holtpontra kerültek, mint általában maga a világpoli-
tika is. Könyvének további fejezeteiben ennek a nemzetközi államközös-
ségnek a szerkezetével és működésével foglalkozik, részletesen kitérve a 
kormányzási elvekre, ezek összefüggéseire a hatalom legalitásával, a tör-
vény, az alkotmány és a kormányzati elvek kölcsönös viszonyára, az eu-
rópai államelvek fejlődésére, a monarchikus-feudális legitimitás emelke-
désére és hanyatlására, majd pedig rátér olyan ma is égetően időszerű 
kérdések boncolására, mint a nemzetállam problémája és az önrendelke-
zés ügye. Magyar szerzőtől nem meglepő, hogy e tekintetben különös 
figyelmet szentel a középkelet-európai államokra, amelyek történetében 
különösen jól megfigyelhető és tanulságos a monarchikus-feudális rend 
fejlődése és bukása. A monarchikus-feudális rend felbomlását követően a 
népek önrendelkezése lett az államalakulások és a területi rendezések 
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irányító elve. Az önrendelkezés a francia forradalom szülötte, de különö-
sen az első világháború után gyökeresedett meg, mint rendező elv, fel-
váltva az uralkodó iránti lojalitás és a monarchikus-feudális törvényesség 
gondolatát. A királyok szolidaritását felváltotta az önmagukat kormányzó 
népek szolidaritása. 

Az első világháború utáni békeszerződések már az önrendelkezés je-
gyében jöttek létre. A következmények ismeretesek. Újabb viták forrásai 
lettek. Az érdekelt országok kormányai megoszlottak aszerint, hogy a 
kialakult status quo megőrzését vagy annak módosítását kívánták. A 
nemzeti kisebbségek az önrendelkezési elv megcsúfolását látták abban, 
hogy olyan államok polgárai lettek, amelyekhez nem tudtak lojálisak len-
ni és nem értették, miért kötelezi őket erre éppen az önrendelkezés jelsza-
vával végrehajtott rendezés. Tudjuk, hogy ez végül újabb világháborúhoz 
vezetett. A második világháború után meg mintha a népek önrendelkezés-
ének eszméje az európai kontinensről átcsúszott volna Ázsiára, Afrikára, 
az úgynevezett harmadik világra, a gyarmatosító hatalmak ellen érvénye-
sülve a gyarmati népek függetlenségének, önállósodásának és államalakí-
tásának vezérlő eszméjévé válva. Európában pedig ugyanakkor – mint 
Bibó megállapítja – gyanúval kísért törekvéssé lett. A második világhábo-
rú utáni békeszerződések már nem tartalmaznak kötelezettségeket a ki-
sebbséggel szemben és a határok megváltoztathatatlansága fölébe kereke-
dett a népi önrendelkezésnek. Bibó fejtegetései azt sugallják, hogy ez az 
eszme hanyatlóban van, mert nemcsak hogy Európában vesztett erejéből, 
de a harmadik világban elindult diadala sem látszik tartósnak, mert a terü-
leti sértetlenség és a határokhoz való makacs ragaszkodás ott is erősebb-
nek bizonyul a népek akaratánál. 

Jelentős helyet foglal el Bibó könyvében az önrendelkezés és a nacio-
nalizmus viszonyának elemzése. Az önrendelkezés elvének kritikusai 
szerint az önrendelkezés következtében az emberiség bizonyos csoportjai 
nemzetekké válnak, nemzeti államokat alkotnak, ami nacionalizmust szül. 
Ez pedig szerintük haladásellenes, agresszív, elnyomó és háborúskodó. 
Bibó aprólékos vizsgálatnak veti alá ez érveket, szembesíti a múlt és a 
közelmúlt történetével, tisztázva az önrendelkezés, a nemzeti öntudat, a 
hazafiság, a nacionalizmus fogalmát és egymással való kapcsolatát. Kere-
si a nacionalizmus helyét a mai ideológiák körében. Emlékeztet Toynbee 
tételére, amely szerint korunk vezérlő ideológiái – valláspótlékai – az 
individualizmus, a kommunizmus és a nacionalizmus. Ezzel szemben 
Bibó azt vallja, hogy az előbbi kettő – az individualizmus-liberalizmus és 
a szocializmus-kommunizmus – sajátos társadalmi-gazdasági rendszere-
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ket képvisel és ideológia szerkezettel rendelkezik. Mindkettő a szabadság 
eszméjéből eredt, abból a felismerésből indulva ki, hogy mindenkinek 
kijár az egyenlő emberi jog és méltóság. A különbség – eltekintve most a 
hatalom okozta torzításoktól –, hogy az előbbi inkább a szabadságelvet – 
beleértve a vállalkozás szabadságát – helyezi előtérbe, az utóbbi az 
egyenlőséget, a társadalmi igazságosságot és a gazdasági elnyomás meg-
szüntetését. 

A szerző nem tér ki részletesebben azokra a torzításokra és az elveket 
megcsúfoló történelmi tényekre, amelyek elhomályosítani látszanak vagy 
elhomályosítják ez eszmék eredeti tartalmát, de említést tesz a hatalom-
vágy veszélyes elemeiről és a machiavellista technikákról. Viszont – írja 
–, sem az individualizmus-liberalizmus, sem a szocializmus-
kommunizmus nem fordult szembe a szabadság demokrata felfogásával, 
amelyből származott. Nos, ezt csak abban az esetben lehetne aláírni, ha az 
utóbbi fogalomköréből kirekesztjük azokat a megvalósulási modelleket, 
amelyek ember-, szabadság- és egyenlőségellenes jellege immár törté-
nelmi ténynek számít. Abban viszont igazat adhatunk Bibó Istvánnak, 
hogy mindkettőben megvan a lehetőség arra, hogy belülről megjavuljon 
és megtisztuljon, visszatérjen a szabadság eredeti eszméjéhez. 

Ami pedig Bibó fejtegetéseit illeti a nemzeti érzésről, nemzeti öntudat-
ról, nemzeti államok alakítására irányuló indítékokról, hazafiságról és 
nacionalizmusról, azt érdemes lenne bőven és alaposan ismertetni, mivel 
érvei és meghatározásai oly tömörek, világosak és meggyőzőek, hogy 
tankönyvekbe valók. Hely hiányában talán elégedjünk meg annyival, 
hogy Illyés Gyulához hasonlóan, ő is különbséget tesz nacionalizmus és 
patriotizmus között, szembeállítva az előbbi kártékony, agresszív elemeit 
a hazafiság, a nemzeti öntudat természetes, összetartó elemeivel. Az 
utóbbi az előbbivel összehasonlítva közelebb is áll a szabadság fogalmá-
hoz. A Toynbee-féle tételt Bibó azzal módosítaná, hogy a nacionalizmus 
helyett a harmadik nagy ideológiának, kisebb fogalmi tartalommal, a pat-
riotizmust nevezné – amely elsődlegesen a nemzethez, míg az individua-
lizmus-liberalizmus a szabadsághoz, a szocializmus-kommunizmus az 
egyenlőséghez és társadalmi igazságossághoz kötődik. A nacionalizmus 
azért sem tekinthető ebben az értelemben ideológiának, mert nem terjed 
ki az egész emberiségre, hanem csak valamely nemzetre, alapjában véve 
tehát nacionalizmusokról kellene beszélnünk, amelyek egymás ellen és 
mások kizárására irányulnak, mivel mindegyik önmagát tekinti felsőbb-
rendűnek. 
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Bibó tagadja – Toynbee-val szemben –, hogy az ideológiák küzdelmé-
ben mindig a nacionalizmus győzedelmeskedett. Mint gondolati rendszer 
és program, vagy mint a vallás világi pótléka sohasem kerekedett a másik 
kettő fölé, legfeljebb a nemzet mint közösség bizonyult erősebbnek az 
ideológiáknál és társadalmi programoknál, a hatalomnál és az érdekeknél. 
Toynbee tézisével ellentétben valahányszor az önrendelkezés elve – mint 
a szabad nemzeti mivolt egyetlen érvényes elve – szembekerült a nacio-
nalizmussal, ez utóbbi egyszerűen szétfoszlott. így volt ez – folytatja Bibó 
– „a fehér ember méltóságá”-val, az északi népek „faji felsőbbrendűsé-
gé”-vel vagy „Szent István koronájának összetartó erejé”-vel. Visszatérve 
az önrendelkezést érintő bírálatokra, a magyar történész és jogtudós sze-
rint a nemzeti állam az önrendelkezés elvének folyománya ennek fejlődé-
se egy bizonyos szakaszán; nacionalizmusok akkor keletkeznek, ha a 
nemzeti állam szembekerül az önrendelkezéssel. Így az önrendelkezés 
nem oka a nacionalizmusoknak, sokkal inkább orvosság az uralkodásra 
való törekvés, a leigázás és azok ellen a félelmek ellen, amelyekből a na-
cionalizmusok erednek. 

Részletesen foglalkozik Bibó István a politikai viták rendezésének mai 
elégtelen módszereivel, ezen belül azokkal a problémákkal, amelyeket a 
belső tiltakozás és a polgári elégedetlenség felvet, megvizsgálja a nem-
zetközi rendőri erő alkalmazásának kérdését, érinti a nemzetközi tárgyalá-
sok szerepét és megfenekléseik okait, beszél az elismerésről és diplomá-
ciai kapcsolatokról, mint a legitimitás forrásairól, érinti a kisebbségi stá-
tus és a területi autonómiák ügyét, a lakosságcseréket és népszavazásokat. 
Végül részletesen taglalja a nagyhatalmi egyetértés gyengülésének és a 
pártatlan politikai döntőbíráskodásnak a problémáit. Szerinte a mai Nem-
zetek Szövetsége a hajdani Népszövetségnél jobban kielégíti az univerza-
litás követelményét és ennek következtében jobb esélyei vannak arra, 
hogy valóban a világbéke előmozdítója lehessen. Hogy az ezzel kapcsola-
tos reményeket csak részben váltotta be, annak nem az alapokmányban 
lefektetett elvek az okai. Könyvének befejező részében Bibó a pártatlan 
nemzetközi politikai döntőbíráskodás megteremtésére tesz néhány javas-
latot. Szerinte két dolognak kellene bekövetkeznie ahhoz, hogy a nemzet-
közi közösség mai bénultsága feloldódjék: az egyik a nagyhatalmak kö-
zötti egyetértésen alapuló jelenlegi szervek jobb működése, a másik a 
pártatlan nemzetközi döntőbíráskodás új intézményeinek megteremtése. 
A mai holtpontról csak így mozdulhatna el az államok közössége. 

Ez a rövid tartalmi ismertetés természetesen nem nyújthat teljes és ér-
zékletes képet arról, hogyan látja a szerző a mai világpolitika és a nem-
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zetközi jog időszerű problémáit, annál kevésbé, mivel Bibó István az ál-
lamok közötti kapcsolatoknak és a modern politikai eszméknek egy olyan 
tömör összefoglalását adja, hogy minden rövidítés és vázlatos bemutatás 
csonkításnak minősülhet. Nem hinném, hogy írtak ennél alaposabb és 
komolyabb tudományos művet a huszadik század nemzetközi problémái-
ról, ezek bonyolult és szerteágazó történelmi és jogi összefüggéseiről. A 
szerzőt hatalmas tudás, elmélyült gondolkodás, a történelemben, a politi-
kai tudományokban és a jogtudományban való alapos jártasság, valamint 
gondolatai pontos kifejezésének és a fogalomtisztázásnak kivételes képes-
sége jellemzi. Ebben az angol nyelvű könyvben is csodálhatjuk Bibó stí-
lusának erényeit: a magyar írásaiban oly sokra becsült világosságot, sza-
batosságot és egyszerűséget. A másfélszáz lapos könyvben minden mon-
dat, minden szó a helyén van. Sehol semmilyen töltőszöveg. Sehol sem 
mond többet vagy kevesebbet ahhoz, hogy a mondanivalót megértsük és 
felfogjuk. Minden mondata olyan világos és tiszta, hogy félreértésre nem 
ad alkalmat. 

A stílusból könnyű az emberre következtetni. Aki ennyire pontosan és 
szabatosan fogalmaz, annak a gondolatai is megalapozottak és kiérleltek. 
A téma merőben tudományos jellegű és ha a mai világpolitika jelenségeit, 
vagy tüneteit érinti is a szerző, a megközelítés szigorúan tudományos. 
Politikához sem a politika, hanem a tudomány felől közelít. Ez teszi Bibó 
művét páratlanul egyedülálló olvasmánnyá, amely minden érdeklődőnek 
egyaránt megbízható eligazítást, felvilágosítást és tanítást nyújt, függetle-
nül attól, hogy az olvasó a világ mely részében él és milyen kultúrában 
nőtt fel. A szerző szemléletét józanság, kiegyensúlyozottság, mértéktartás, 
türelem jellemzi. És nagyfokú tárgyilagosság, amely ezt a könyvét éppen 
olyan rokonszenvessé és megnyerővé teszi, mint minden korábbi magyar 
munkáját. Szerencsésnek mondható, hogy ez a könyv külföldön éppen 
Angliában jelent meg, ahol Bibó tudósi és írói erényeinek hagyományuk 
van és ma is különleges megbecsülésben részesülnek. Ha van a szellem-
tudományokban magyar mű, amelyből nemcsak a magyar, de egy tágabb 
nemzetközi olvasótábor is hasznot húzhat, és amely a magyar történelem- 
és jogtudomány iránti külföldi megbecsülést is növelheti, az Bibó István 
angol nyelvű új könyve. Páratlan értéke és jelentősége miatt megérdemel-
né, hogy magyarul is megjelenjék és a csak magyarul olvasók számára is 
hozzáférhetővé váljék. 
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HANÁK TIBOR 
Az élet peremén339 

Peéry Rezső: Malomkövek között. Találkozások kortársakkal. Feljegyzé-
sek, beszámolók, karcolatok Az Európai Protestáns Magyar Szabadegye-
tem kiadása. Bern–Stuttgart 1977, 166 lap 
 
Hogy az életkor és az öregség nem mindig van szinkronban egymással, 
Peéry Rezső élete, írásai és halála is igazolják. Egyetlen egyszer találkoz-
tam vele, 1956 végén vagy 1957 elején 45 éves korában. Tanárokat kere-
sett, tankönyveket gyűjtött, szervezett, utazott ausztriai iskolája ügyében. 
Dinamikus, okos, előrenéző benyomást keltett, fiatalos volt. Mikor azon-
ban először kerültek kezembe a külföldi magyar lapokban megjelent írá-
sai, meglepett, hogy milyen öreg. Állandóan visszanéz, régi ügyeket ren-
dez magában az igazságot akaró teljesség kielégíthetetlen igényével s 
ezért mindig újrakezdve, tovább szőve-toldva élete nagy témájának de-
rengő részleteit. Hálásak lehetünk az 1977 végén elhunyt Peéry Rezsőnek, 
hogy korán a múltba költözött és emlékeinek élt, mert így tudta odaadás-
sal szolgálni a történelmi igazság felderítését a két világháború között élt 
csehszlovákiai magyarság, a szlovenszkói magyarok ügyében. 

Peéry Rezső 1910-ben született Pozsonyban, művelt polgári családban. 
Apja orvos volt, anyja tanítónő. Gyerekfejjel élte át a nagy földcsuszam-
lást, az addig rendíthetetlennek látszott család, a város, egy országrész, az 
egész Közép-Európa megbolygatását. Magyar középiskolába járt, de már 
nem Magyarországon; a magyar kultúrát szívta magába, de idegen kör-
nyezet vette körül, ha nem is mindig gátlóan, de életét meghatározó tény-
ként. Már diákfejjel azt érezte, hogy mentenie kell, ezt a feladatot rója rá 
a sors: menteni a magyar nyelvet, az irodalmat, a temetők sírköveit, irato-
kat, könyveket, menteni a három nyelvű pozsonyi világ polgári józansá-
gát, szabadelvű politikai hagyományait, a tolarencia szellemét és menteni 
az igazságot, a föld- és néprajz meg a történelem gyorsan illanó tényeit. 
„Malomkövek között” című posztumusz kötetébe illesztett életrajzában 
erről a következőket találjuk: 

„Az érettségi nyaráig, a nagyszünetek második felében, barátaimmal 
együtt közel háromezer kilométert jártunk Szlovenszkó akkor még szín-
magyar területén, tanyáról tanyára, faluról falura. Dűlőneveket, tájszókat, 
rigmusokat gyűjtöttünk útközben Bátky professzor, a jeles etnográfus 

                                                           
339 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 3. számában. 
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számára. Közben igyekeztünk megismerni a földmívelő nép életkörülmé-
nyeit, bajait és szellemi, emberi habitusát: a falusi értelmiség világát ...” 

Ezekből a falujárásokból alakult ki az egyetemi hallgatók Sarló nevű 
csoportja, mely reformokra készült „a társadalmi valóság tanulmányozása 
és tudatosítása alapján” – írja Peéry Rezső. Szerinte a radikalizálódás és a 
helyi kommunista párt féltékenysége később szétrobbantotta csoportjukat 
prágai és pozsonyi tanulmányi évek után közben magyar-filozófia-francia 
szakos tanár lett és írni kezdett, főképp a pozsonyi Magyar Újságnak, az 
Esti Újságnak és a Magyar Hírlapnak. 1945 után Budapestre került, hol 
azonban nemsokáig tevékenykedett kisebbségi tanácsadóként. Ezt a témát 
egy tollvonással megszüntették Moszkvában, s nem sok kellett ahhoz, 
hogy a szlovákiai magyarságot töröljék Európa jelenléti listájáról. Peéry 
Rezső Magyaróvárra, majd Sopronba került gimnáziumi igazgatónak. 
1956-ban a felkelés oldalán állt, Sopron polgármester-helyettesévé vá-
lasztották. Ausztriában is tanárkodott, nevelősködött, majd átköltözött 
Stuttgartba. Könyvtári diplomát szerzett és a reutingeni Pedagógiai Főis-
kola alapító könyvtárosa lett. Cikkeit több külföldi lap, köztük a münche-
ni Új Látóhatár, a párizsi Irodalmi Újság és a bécsi Magyar Híradó kö-
zölte. Külföldön keletkezett írásainak egy része „Requiem egy ország-
részért” címmel 1975-ben jelent meg a müncheni Aurora Kiadó gondozá-
sában. 

Írói múltjáról, tevékenységéről és szemléletéről így ír életrajzában: 
„Első kötetecském Pozsonyban ezzel a címmel jelent meg: 

„Peremmagyarok az idő sodrában”. S ma látom csak: egész életemet a 
magyar élet peremén töltöttem. Kisebbségben, belső és külső emigráció-
ban. Ami nem rossz hely annak, aki segíteni és szolgálni szeretne – ha 
már az emberiséget nem éri el, népének és megalázott, szegény kis hazá-
jának. Amint azt szerettem volna cselekedni magam is, immár egy hosz-
szú, kalandokban, meglepetésekben, változatokban és gyötrelmekben nem 
szegény élet folyamán ...”  

Ezek a befejező sorai annak az életrajznak, melyet Peéry Rezső egy 
évvel halála előtt küldött el az Új Látóhatár egyik szerkesztőjének, Mol-
nár Józsefnek azzal a megjegyzéssel, hogy „nemsokára szükséged lehet 
adataimra” . 

Fogalmazása találó. Nemcsak a peremen érezte magát, nemcsak ott élt, 
de egész írói működését meghatározta ez a peremszemlélet. A „Malom-
kövek között” című kötetében is ez az egyik leginkább szembeötlő saját-
ság. S ez nem egyedül azzal függ össze, hogy az egykori magyar főváros, 
amelyben élt, 1920 után a szélre került, s nem is csak azzal, hogy a hábo-
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rú után is a központtól távol eső legnyugatibb magyar városokba került. 
Inkább alkati kérdés ez nála: belső kényszerből vállalt peremszerep. 
Olyan, mintha Gárdonyi Géza regényírói módszerét akarta volna saját 
életébe átültetni, mintha „A láthatatlan ember” Zétája szemével nézné 
Attilát, Bornemisza Gergőével Dobó Istvánt vagy Jancsi szemével IV. 
Béla és leányának, Margitnak életét. Peéry Rezső is nyomdokába szegő-
dik – persze csak figyelmével – a nagyoknak, vagy csak a nagyobb hata-
lommal rendelkezőknek, s tisztes távolból nézi életük különös fordulatait, 
távolodó alakjuk meg-megrokkanását a súlyos időkben. Sokszor csak 
egyetlen kézfogás vagy szóváltás az emléke, neki csak ennyi jutott a poli-
tikusokból, nagy írókból, de ez elég, hogy további lépteiket figyelje, 
gyűjtse a miniatúrákat, szálakat ahhoz a hatalmas és mindig hullámzó 
drapériához, melynek neve: közép-európai történelem. 

Peéry Rezső nem volt benne az események fő sodrában, csak néha hit-
te, hogy pillanatra belekerült, pl. mikor Szvatkó Pál, a Budapesten megje-
lenő kormánylap, a Magyarország főszerkesztője 1941 végén felkereste a 
pozsonyi újságírókat, hogy bizalmasan közölje velük a várható esemé-
nyeket, a németek vereségét, Csehszlovákia helyreállítását. Alexander 
Machot, a kis szlovák diktátort csak egy sajtóértekezleten látja és félrehú-
zódva, véletlenül válik egy kínos jelenet tanújává. Máskor is, sokszor így 
félreállva nézi az eseményeket, a felfelé ívelő pályákat és a gyors alázu-
hanásokat, mint a tragikus sorsú Clementis esetét. Tildy Zoltánnal is csak 
futólag találkozik 1945 szeptemberében a budapesti Kis Újság szerkesz-
tőségében. Leírása nyomán az ország vezető politikusa is kicsinnyé válto-
zik, esendővé, anélkül azonban, hogy bántani akarná emlékét vagy levet-
kőzni rokonszenvét. A szlovákiai magyarság kálváriájáról számoltak be 
neki. 

„Szavainkból – úgymond – azt vette ki, hogy vannak kapcsolataink az 
új hatalom egynéhány emberéhez Pozsonyban. Nos, a tragédiában az ő 
családja is érdekelve van. Egy családnevet diktált le s lelkünkre kötötte, 
próbáljunk közbelépni e rokoncsalád érdekében; talán sikert érünk vele, 
ha odaát megtudják, hogy rokonairól van szó ... 

Magyarország leendő miniszterelnöke s majdani államelnöke vigasz, 
tanács, tájékoztatás helyett – két pozsonyi vándor íróember segítségét 
kérte. Mi nem tudunk megmenteni senkit sem közületek, de ti talán meg 
tudnátok menteni egy családot. Ezt mondta tekintete közben. 

Ezzel a csüggesztő végakarattal zárult emlékezetes zarándoklatunk a 
bennünket igaz részvéttel meghallgató s oly őszintén tanácstalan és tehe-
tetlen szegény jó Tildy Zoltánhoz.”  
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A negyvenöt utáni évek másik két alakjára, Rákosi Mátyásra és Nagy 
Imrére, még távolabbról néz. Nem is találkozott velük. Nagy Imre neve a 
zsarnokság végének közeledtét jelentette számára, de hamar be kellett 
látnia, hogy a bátor miniszterelnöki szó nem pattantotta szét az országot 
szorító abroncsokat. Cikket írt a Köznevelésben Nagy Imre beszédéről, de 
írását megcsonkították az óvatos vagy a diktatúrát szolgálni kész szer-
kesztők, úgyhogy értelme ellenkezőjére fordult: „A Nagy Imre mellett 
hitet tevő passzust a maga teljes terjedelmében törölték. Így tudtam meg 
rövid idő alatt, hogy hányadán állunk” – írja Peéry Rezső az 1953-ban 
megkezdődött „új szakasz” nehézkes indulásáról. 

Rákosi Mátyást is csak a peremen élte meg, de még mielőtt „népünk 
szeretett atyja”, azaz diktátor lett volna. Családja egy időben Sopronban 
élt. Rákosi apja tojás-, baromfi- és tollkereskedő volt. Ezt az író nem ne-
vezi sem hátránynak, sem előnynek, nem kíván gúnyolódni ezen, az élet-
fenntartás egyik lehetséges formájának tartja. Úgy véli azonban, hogy 
ennek a kispolgári származásnak nagy szerepe volt abban, hogy a Rákosi-
rendszer „olyan kivételes dühhel és engesztelhetetlen gyűlölettel éppen 
ama kispolgári osztály jámbor tömegei ellen” fordult, amelyből maga is 
vétetett. Szerinte a bankigazgatónak, gyárosnak, vállalkozónak, tehát a 
nagypolgári rétegnek még akadt mentsége, de a kisembereken könnyedén 
gördült át a politikai rendőrség mindent ellapító gépezete. Épp mert ez 
máskor is így volt, mert Rákosit is ez a kispolgárellenesség sújtotta, ki-
alakult benne a hatalmaskodás vágya. Peéry Rezső humanitásának erejére 
vall, hogy még a diktátor sorsát is megérti. 

A nagypolgárságnak nem volt szüksége származását „túlpótolnia”. 
„Hanem a kisembernek, a kispolgárnak a sorsa attól még lehetett viszony-
lag nehéz és keserves. A faji és vallási türelmetlenség ostora elsősorban 
rajta csattant, elsősorban neki kellett az alkalmazkodás útjait olykor a 
polgárságnál erőteljesebb – s persze komikusán ható – igyekezettel keres-
nie. Itt azután lehetett s kellett is sokat feledtetni és pótolni, amíg a sze-
gény tollkereskedő papa szorgalmas és becsvágyó Mátyás fia eljutott a 
Keleti Akadémiára és Londonba.”  

„Peremszemléletének”, az alulról felfelé tekintő perspektívának külö-
nösen rokonszenves megnyilvánulásai azok a részletek, melyekben az 
elismerést érdemlő nagyok előtt fejet hajt. A nagyság ilyenkor nem ha-
talmat, pénzt vagy származást jelent nála, hanem mindig erkölcsi emelke-
dettséget, tartást és tudást. Főhajtását nem vonja meg sem a kommunista 
Nagy Imrétől, sem gróf Esterházy Jánostól, ki a pozsonyi képviselőház-
ban az egyetlen volt, aki nemmel szavazott a zsidótörvényekre. 
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Készséggel ismeri el a tehetséget és a teljesítményt az irodalomban is. 
Márai Sándort hetvenedik születésnapja alkalmából úgy köszönti, mint a 
kisiskolás az osztályfőnökét: illedelmesen, összetett cipőkkel, fölfelé néző 
tisztelettel. Kifejezi hódolatát és úgy érzi, ő adja át az ünnepi csokrot, ő 
beszél – mint írja – „a láthatatlan ország”, „olvasói, tisztelői és hívei, a 
kételkedő, urbánus, a dogmákkal szemben hitetlen, a dogmákból kiábrán-
dult sereg”, a kinn és benn élők, a „magyarul olvasó és eszmélkedő embe-
rek” nevében. Felköszönti – szintén hetvenedik születésnapja alkalmából 
– Szalatnai Rezsőt, a szlovákiai magyar írót, „Szlovenszkó szerelmesét” 
is. Egykori harcostársak, barátok voltak; hangja személyessé válik, kö-
szönetét mond és minden jót kíván. Elismeréssel emlékezik meg a 73 
éves korában elhunyt Fábry Zoltánról, a szlovákiai magyar irodalom 
egyik legjelentősebb képviselőjéről és különösen nagy szeretettel ír Gara 
Lászlóról, irodalmunk francia tolmácsolójáról, kit „földönjáró szentnek és 
angyalnak” nevez, ki – ha kellett – pallost rántott, viaskodott, francia–
magyar írótalálkozót szervezett, személyesen intézve még az apró-cseprő 
dolgokat is, a nagyobb ügy, kultúránk franciaországi terjesztésének érde-
kében. Peéry Rezső akcióban ismerte meg Gara Lászlót egy párizsi íróta-
lálkozón. így emlékszik vissza: 

„Soha embert olyan meggyőződéssel magyarul szitkozódni nem hallot-
tam, mint azt az izgatott, szemüveges, tömött aktatáskát cipelő, nagyon 
sápadt kis emberkét, aki azon a reggelen a rendőrséget, a ház személyze-
tét, a franciákat és a magyarokat, a takarítóasszonyokat, a villanyszerelő-
ket, a bürokratákat, a háziakat és a vendégeket szidalmazta Párizsban, 
olyan pesti modorban, ami nem nélkülözte a debreceni fűszert, az egykori 
lovasnép szokványos nyelvi sablonjait. Ki ez a hangos, izgága, komisz-
nyelvű, újságíróforma, sápadt ember, aki ennyi indulattal ítélkezik felet-
tünk – gondoltam méltatlankodva. 

Ez Gara – mondta mosolyogva valaki.”  
Az emlékeiben bolyongó Peéry Rezső leginkább szlovákiai múltjában 

szeretett tartózkodni, s ezek könyvének legérdekesebb és legértékesebb 
részei. A többi írása recenzió vagy a recenzió benyomását kelti, szemé-
lyes tapasztalatait mondja el a milliók által látott és megszenvedett törté-
nelmi szituációkról, egy-egy apró élményben vagy csak a távoli „perem-
ről” megélt közéleti és irodalmi alakról. Rákosiról, Nagy Imréről, Veress 
Péterről, Bóka Lászlóról. Szlovenszkói emlékeiben azonban egy kevéssé 
ismert kis magyar világ nyílik ki számunkra, melyben a malomkövek kö-
zött őrlődő élet ellenére nagy morális erő keletkezett. Autentikus leíráso-
kat kapunk a régi Pozsonyról, melynek történelmét, kultúráját és érdeklő-
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dését kettős vonzás, Bécs és Budapest szellemi erőtere határozta meg. A 
szerzőt a polgárság eleven alkotókedve formálta, mely mögött – mint a 
pozsonyi vár a Duna fölött – a koronás történelmi múlt magasodott, régi 
idők monumentumaként, de a tudatot befolyásoló hatással. A színes leírá-
sok, az elsüllyedt világból megmentett filmkockák személyes közvetlen-
ségükkel és átható líraiságukkal helyenként többet mutatnak a szlovákiai 
magyarság egykori életéből, mint a politikai átfestések és a rendelésre írt 
jelentések. A félreállított országrész képét ebben a kötetben nem zavarják 
a harag vagy a gyűlölet ideges színei; az író higgadtan néz fiatalságának 
elvonuló figuráira, kétlaki jellemeire, a szlovenszkói évek furcsa és érde-
kes alakjaira, magyarokra, szlovákokra, németekre. 

Ebből a szemléletből bontakozik ki az a felismerés, hogy a humanitás a 
kisebbségben születik meg, a nemzetiségi terület az emberség és európai-
ság táptalaja. A félretolt népcsoportok, a peremen élő, megalázott és meg-
tört emberek készek megbocsátani és megérteni, élményeik alapján tud-
ják, hogy csak a másik és a másféle eltűrése, megértése és megbecsülése 
lehet az együttélés alapja. Ebben a környezetben – bár a mindenkori több-
ség is tudná ezt! – szükségszerűséggé válik a tolerancia és a párbeszéd, 
életelemmé a demokratikus gondolkodás. Ez a belátás, ez a kisebbségben 
naggyá nőtt európaiság jellemzi Peéry Rezső sorait, egész kötetét. Ha a 
„Requiem egy országrészért” című könyvében a régi Szlovenszkónak 
állított emléket, ebben az új, posztumusz kötetében himnuszt komponált 
az országokat, nemzetet és nemzetiséget megtartó, az embereket egymás-
ra utaló szellemnek, az európai humanitásnak. 
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FERDINANDY GYÖRGY  
Tabun innen, tabun túl340 

Georges Piroué: San Rocco ünnepei, Denoel, Párizs 1976 Victor Határ: 
Archie Dumbarton, Denoel, Párizs 1977 
 
Mióta az irodalmi életbe is betörtek a modern hírverés módszerei, az ol-
vasó nem tudja: mi a keresés izgalma, a felfedezés öröme. A közvéle-
mény formálói félreérthetetlenül közük vele: mit illik elolvasnia, és sok 
ezredmagával van, ha a zajosan meghirdetett könyvújdonságok között – 
igazgyöngyre akad. 

Hányán tudják, hogy távol tévétől, botránykrónikáktól, létezik egy 
másféle, párhuzamos irodalom? Művelői nem hízelegnek az olvasónak, 
nem napi szükségletet kívánnak kielégíteni. Erőfeszítésre késztetik, 
felnőttszámba veszik. Nem tapadnak felszínhez, divatokhoz. Eladhatatla-
nok. Hiába jelentetik meg őket a legnagyobb kiadók, perifériára szorítja, 
gyakorlatilag szamizdattá degradálja őket a „fogyasztói” társadalom. 

Érdemes megismerkedni velük. Ezekből a csökönyös csendben épülő 
életművekből kerülnek ki a könyvek, amelyekből unokáink meg fogják 
ismerni a huszadik századot. 

 
* 

Erős a gyanúm, hogy a francia Georges Piroué nevét illenék megtanul-
nia mindenkinek, aki egy kicsit is kíváncsi rá: kik ezek a közöttünk élő 
kortárs-klasszikusok. 

Tizenöt könyv, egy negyedszázad munkássága, két irodalmi díj van 
mögötte és a teljes ismeretlenség: a legjobb esetben kétezer olvasó. 

A „San Rocco ünnepei” regény, amelyben nem történik semmi – pon-
tosabban, semmi látványos. Az író következetesen mellőz mindent, ami 
csak felszínes. A lényegtelen, az esetleges koloncaitól megszabadulva, a 
belső történésre összpontosulhat így a figyelem. 

Valahol Nápolytól délre négy ember száll ki a vonatból egy kis halász-
faluban: apa, anya, lányuk és fiúk, tizenéves kamaszok. Szállást keresnek, 
megpróbálják élni az apró, provinciális közösség életét. Sikertelenül: a 
kölcsönös rokonszenv ellenére sem találnak, a tradíciók tilalomfái között, 
egyetlen őszinte emberi kapcsolatot. A nyár végén – változatlanul – négy 
idegent visz vissza Észak felé a vonat. 
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A tabui béklyójában fuldokló archaikus emberi közösség groteszk és 
félelmetes a turista szemében. Miért keresi akkor? Mert közösség – embe-
ri közösség –, amelynek összefüggő, egységes értékrendszere van. Ez 
pedig hiánycikk a modern Északon. 

A téma – a közös nyelv hiánya „fejlett” és „elmaradott” népek között – 
drámai. Minden elválasztja a vendéglátókat és vendégeiket: még pilledő 
tétlenségük sem ugyanaz. Ami az emberi nyomorúság degradáló állóvize 
Délen, vakációvá nemesül Északon. 

Korunk embere (a szicíliai vendégmunkás csakúgy, mint a teuton turis-
ta) felfedezi a világot és egyúttal elveszíti benne a helyét. Az ismerőssé 
váló vidékről kiderül, hogy közönyös és idegen. Piroué nem hisz a földi 
paradicsomnak sem archaikus, sem modern változatában: higgadt szomo-
rúsággal veti el a mítoszokat. 

Annál fájdalmasabban, reménytelenebbül él hőseiben a vágy: tartozni 
valahová, felfedezni a helyet, amelyre azt mondhatnánk: az enyém, ideva-
lósi vagyok. 

Módszere az új regénnyel rokonítja, de Piroué humanizálja a száraz, 
objektív leírásokat. „Tout a un air humain ici.”  Mindennek emberi arca 
van, minden emberszabású és emberközpontú ezeken a lapokon. 

Az író „nem teszi ki a pontot az i-re”: nem okoskodik és nem magya-
ráz. Az olvasóra bízza az asszociálást, ő csak felvázolja a helyzeteket, 
hangulatokat, elejtett szavakat jegyez le. Mindenki annyit kap így, am-
ennyit önnön erejéből hozzá tud képzelni, amennyit világa befogad. 

Érthető, miért kerüli el következetesen a siker. Hiába kristálytiszta, 
nagy irodalom. 

 
* 

Határ Győző sziporkázó szójátékait, csapongó képzeletét, még fordí-
tásban is lenyűgöző nyelvteremtő géniuszát – első pillantásra semmi sem 
rokonítja Georges Piroué aprólékosan kidolgozott finomveretű mondatai-
val. 

Archie Dumbarton és San Rocco inspirációja mégis azonos tőről fa-
kad. Határ korunk másik arculatát rajzolja meg: Piroué archaikus déli 
társadalma után a modern Északot. 

Archie nagyvárosi tucatember. Foglalkozására nézve vigéc, enciklopé-
diákkal házal, villája, autója, megunt felesége és két többé-kevésbé kétes 
eredetű gyermeke van. Nem festői karakter, mint Piroué hősei Délen. 
Szinte észrevehetetlen, annyira terepszínű. Még hobbyja, a fúrás-faragás 
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sem evázió: élvezettel toldozza-foldozza, amit csak elfuserált a szériában 
termelő ipari társadalom. 

Ez az anti-hős egy szép napon arra ébred, hogy nincsen villany a ház-
ban és nem működik a telefon. Felesége és két fia kihűltek mellette az 
éjjel és kint az utcán is egymás hegyén-hátán hever a sok néma halott. 

Nem fér kétség hozzá, ő élte túl egyedül a nagy kataklizmát. Mihez 
kezdhet? Erre válaszol a könyv, kétszáz oldalon. 

Először – világa értékrendszerének megfelelően – hősünk harácsolni 
kezd: kifosztja a nagyáruházakat. „Csak minél közönyösebben!” – biztat-
gatja magát. A tanács ismerős: minél érzéketlenebb vagyok, annál köny-
nyebben viselem el a dolgokat. Ám a modern technika összes vívmánya 
kevés hozzá, hogy kitöltsön egy egzisztenciát. Archie végigpróbálja a 
feledés módozatait, a szexuális perverziókat, permisszív világa mechani-
kus mákonyait. Olyan magányosan, mintha mi sem történt volna, és körü-
lötte nem hullák rothadnának, hanem lüktetne, pezsegne az élet. 

Ám közben múlik az idő és Archie-ban a magány kínja (nem felébred!) 
tudatosodik. Bábokból, babákból életet szerkeszt maga köré, mozgatja, 
beszélteti őket, reménytelenül és furfangosan. A kétségbeesett kísérlet 
kudarca után, nem lévén más hátra, a vevők nélkül maradt szomorú vigéc 
megszervezi saját (automatikus) keresztrefeszítését: hátha az élete árán 
feltámaszthatja a holtakat. 

Határ vadnyugati világa Piroué archaikus társadalmának ellenpólusa. 
Se tabu, se tilalomfa: itt mindenkinek és mindent szabad. Az eredmény: a 
magány, a céltalan élet, a sivárság ott, ahol Piroué-nál fullasztó a pro-
miszkuitás, az elérhetetlen vágyak hamuja betakar, fojtogat. Itt is, ott is 
hiánycikk a szeretet: a Dél fülledt szexualitása helyébe közöny lép és fá-
sult unalom. 

Archie lassan elvadul, semmivel sem tökéletesebben, mint ha élne kö-
rülötte az emberiség. Az együttélés béklyói – tradíciók, szokások, míto-
szok – nélkül nincsen ami összetartaná. Szendvics-emberek vagyunk, 
mondja Határ, ha kibújunk terhes igánk acélszerkezetéből, mint az üres 
zsák, összeesünk. A törvény terhűnk és páncélzatunk. 

Végül: Archie Dumbarton apokalipszise nem fikció. Határ Győző na-
gyítója alatt nem azt látjuk, hogy milyenné válhat, hanem hogy milyen 
körülöttünk az emberi társadalom. 

A francia kritika a magyar szerzőt Kafkával, Boris Viannal, Jarryval 
állítja egy sorba, aminél – a már húsz éve divatos párizsi felsőfokok isme-
retében nyugodtan állíthatom – többet ma nem lehet mondani francia 
nyelvterületen. 
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* 
Világunk két arca: tabun innen, tabun túl, kétféle, egyaránt drámai mo-

csár. Két jó könyv. Századunk megértéséhez bőven elég. 
A magyar Határ Győző és a francia Georges Piroué regénye egyazon 

nagy párizsi kiadónál jelent meg. „Nem hinném, hogy közönségsikere 
lesz” – mondta Határ könyvéről a Lettres Nouvelles igazgatója, Maurice 
Nadeau. 

Amit Pirouné-ról elmondhatunk, megismételhetjük Határ esetében: há-
rom évtized írói munkássága, több mint tizenöt mű és a teljes ismeretlen-
ség. A legjobb esetben kétezer olvasó. 

Nagy baj lenne? Nem hinném. Akkor lenne az, ha, mint eladhatatlan 
portékát, teljesen száműzné őket a piacról ez a brutális, anyagelvű, ám 
mégiscsak türelmes és szabad vadnyugat. 
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CSIKY ÁGNES MÁRIA 
Héraklész metamorfózisai341 
Dénes Tibor: Barátunk Bunyák, fejezetek egy nagytermetű kisember re-
gényéből, Nemzetőr kiadása, München 1977 
 
Zeusz levette kezét a világról. Fiai elapátlanodva tévelyegnek a 20. szá-
zad rémei közt, képtelenül arra, hogy az őstipusok által predesztinált he-
lyet betöltsék, megéljék mítoszi szerepüket. Az egyéni mítoszokat eltöröl-
te az Állam, kizárólagos joggal helyébe állítván a maga mítoszát. Ennek 
jármába fogja az Apollókat, Dionüszoszokat, Artémiszeket, Árészt már 
régóta, de még magát Afroditét is. A hajdan büszke istenségek funkciók-
ká váltak s ha nem bizonyulnak elég alkalmasnak, leléphetnek a színpad-
ról. Erről szól Dénes Tibor új könyve. 

A görög mitológia alapos ismerője elénkvetíti annak századunkbéli 
sorsát, miközben maga is szerepet változtat, ízes pesti kommentátorként 
mesél Bunyák-Héraklészről, ahogyan az meghagyta neki: „Én nem va-
gyok te és te nem vagy én. Barátod vagyok és te az vagy nekem. Bízom 
benned, rádbízom sorsom, utókorí jövőm. Úgy írd meg csekély számú 
eseteimet, mint ha te lennél én és fordítva.”  

Hősünk antihős, tehát magától adódik az ironikus hangvétel. De az 
irónia az érzelem elkendőzésének egyik fajtája is és Dénes Tibornál oly-
kor félrecsúszik a kendő: ragaszkodik emlékeihez, mitsem tart a lótusz-
evésről. Példáját adta nemegy könyvével; az idekint elsőül megjelent 
Shontúli beszélgetés is pesti kisemberek sorsát vetítette fel az 56-os forra-
dalomban. Felejthetetlen a címadó novella a közös sírba dobott szabad-
ságharcos marósról, meg az öregecske könyvelőről, aki csak úgy véletle-
nül halt hősi halált, észre sem véve élete hősiességét. Bár Barátunk 
Bunyák behemót külsejében cseppet sem hasonlít rá, ő is az észre nem 
vett hősök fajtájába tartozik. Az olvasó gyanítja, hogy nem csupán a szer-
ző képzeletének szüleménye. Képzeletgyártotta hősről nem anekdotákat, 
apró mozzanatokat mesél az író, méghozzá ilyen életközeiben, mint itt. 

Látjuk az Állami Segédhivatal (a Sóhivatal Dénes Tibor-i változata) e 
szerény alkalmazottját kutya-rettegése és -rajongása rabjaként, 
füligpiruló-szemérmes (és boldogtalan) szerelembe esve, látjuk a fele-
másarcú tenyérjósnál boldogtalankodni, gyermekes éremgyűjtő-
szenvedélye és aktákkal játszogatása közepette; államilag színpadra pa-
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rancsolt humoristaként és ugyancsak államilag hőssé tett utasaként az 
elrablóit repülőgépnek. Pocakját bepréselve az államilag elrendelt autó-
busz-kiránduláson és látjuk végül a Corvin-közben fegyverrel a kezében 
elesni. Ez az utolsó kép azonban már nem olyan tiszta. 

A regény csattanója ugyanis Bunyák átúszása a legendába: nemcsak 
Bunyák Leó állami segédhivatali irodakukac ő, de szimbólum is. Mint 
ilyen lép fel első bemutatkozásakor: a gyermeki együgyűség és az ere-
dendő jóság megtestesítője, aki dehogy is ébredne kalandos éjszaka után 
idegen szállodában idegen asszony mellett, akár az író. Ez a gyámoltalan 
óriás a társak emlékezetében aztán már életében legendává válik; a mito-
lógia százarcú isteneihez hasonlóan, hol boxbajnokká, hol kocsmahőssé, 
hol templomot bújó áhitatoskodóvá teszik meg. Véletlen-akaratlan hősi 
halála után végképp bevonul a mítoszba, száll-szállong a hír, hogy 
Csikágóban a vágóhídon cipeli a marhákat, Rómában sekrestyés, Párizs-
ban vécéőrző, sőt Ausztráliában, Afrikában is felbukkan – halhatatlan 
akárcsak Petőfi. S ha személy szerint barátja is volt (amint feltételezzük) 
az írónak, mögötte a Bunyákok végtelen sorát látjuk felbukkanni, akiknek 
Bunyák Leóban emléket akart állítani könyvével. 

A nevettető-szántató jeleneteket fölényes-könnyedén, szinte mellény-
zsebből halászva meséli Dénes. Pereg a film vágástól vágásig, Bunyák itt 
is, ott is elügyetlenkedi sorsát – s ahol nem ő maga, ott az istenek. Beveri 
orrát, míg csak véglegesen be nem törik, akár a borítólap Héraklész-
szobráé. Mert akad a népi demokráciában is százfejű hidra, cerberuszok 
és érctollú keselyűk, meg Augiász istállója, csak éppen Athéné, a Segítő 
hiányzik Bunyák oldaláról. 

Helyette ott találjuk az írót. De ki súg itt kinek, Bunyák (ahogyan meg-
ígérte volt) Dénesnek, vagy az neki? Az esszé rangos művelőjének egy-
fajta guggolást kell produkálni, hogy ne mutasson túl barátja látkörén, 
élethűen játszhassa a „te vagy én, én vagyok te” – mutatványt. Láttatja 
tehát az ötvenes évek Pestjét bunyáki szemszögből is szemléletesen, hogy 
mennyire, tudja, aki az Újházy-levesepizódot olvasta. De olykor kiegye-
nesíti térdét, mint Molnos könyvtáros elvtárs zuhatagszerűen előtörő mo-
nológjában, mikor is egy darabig felhagy a súgással a könyvtárakban já-
ratlan behemót. Ezeken a helyeken aztán fölragyog Dénes Tibor írásmű-
vészetének teljes skálája. 

Az utolsó percig élveztem Bunyákot, bár bevallom, a héraklészi őstí-
pust némileg másképp képzeltem: kevesebb hájjal és több furfanggal. De 
hát a mitológia isteneit éppúgy saját képünkre formáljuk, akár a valláséit. 
Mindenkinek megvan a maga Héraklésze vagy Dionüszosza, akárcsak a 
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maga Krisztusa. Dénes változatát szeretni lehet (és kell), bámulni aligha. 
Ami annyit jelentene, hogy itt is átemelte a mítoszt a humánumba. 
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HATÁR GYŐZŐ 
Csoóri Sándor útja342 

Csoóri Sándor: A látogató emlékei, Magvető, Budapest 1977, 124 lap 
 
A posta egyszerre tette le asztalomra az Élet és Irodalom című hetilapot 
és Csoóri Sándor legújabb verseskötetét, amely sorrendben a hatodik s a 
címe: A látogató emlékei. Az ÉS 1977. november 28-i számában Mezei 
András megkérdezi a költőtalálkozó alkalmából Magyarországon vendé-
geskedő Paolo Santarcangelit, hogy lehet-e arkangyal a költő? – szójáté-
kos rájátszással a vendég vezetéknevére. A fiumei születésű, három anya-
nyelvű – tehát olasz–német és magyar ajkú Santarcangeli erre a „magyar 
ajkú”, de fölöttébb keleti hangvételű kérdésre olasz ajkú, de csattanós 
nyugati választ ad; a kérdező szemmelláthatólag olyan keresztkérdésekkel 
ostromolja, amelyeknek nyugaton sem akusztikája, sem kelete nincs. Arra 
a kérdésre pl., hogy „mit jelent költőnek lenni ma Torinóban?” 
Santarcangeli rezignáltan, higgadtan és remete szelídséggel csak annyit 
válaszol, hogy: „semmit. Költőnek lenni olyan valami, ami nem létezik. 
Vagy ha mégis, akkor egy üres tartályhoz hasonlítanám. Még csak üres 
vázát se mondhatnék, az is túl szép hasonlat volna. Nincs a költészetnek 
kiadója. Nincsenek folyóiratok. A könyvkereskedések nemigen tartanak 
versesköteteket”. Minekutána kinyitom Csoóri Sándor új kötetét és A lá-
togató emlékei-ből árad a vers; árad a költői magabiztosság; a költői hiva-
tástudat, vagy ami azon túl még kihívóbb, még elképesztőbb: a költői 
foglalkozástudat; a versnek van kiadója; a versnek van vásárlója – sőt, 
elkapkodója; vannak folyóiratok, dugig gyömködve versszövegekkel; a 
könyvkereskedések rakaszaiban a versek dominálnak. Költészet eldorádó-
ja – csudálatos világ! 

Csudálatos világ, költészet eldorádója – gondolom, ölemben a rokon-
szenves kötettel; de olvasás közben óhatatlanul regisztrálom 
Santarcangeli nyugati igazságait is. Angliának, Franciaországnak egyen-
ként jó ötször annyi lakosa van, mint Magyarországnak; és mégis, Ma-
gyarországon ki tudja, tán húszszor-huszonötször annyian olvasnak olva-
tagon, önfeledten, nagy beleéléssel, nagy odaadással és egyfolytában hu-
zamosan versesköteteket, mint ahányan Angliában történelmi monográfi-
át, ön- életrajzot-emlékiratot, Franciaországban regényt. Valami irdatlan, 
átlátszó üvegbúra takarja Magyarországot, a költészet védőbúrája, mely-
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nek atmoszferikus oltalmában égi tüneménye addig lebeg a magasban, 
amíg a földön bámulója csak akad; márpedig mindig akad szép számmal; 
ám abban a pillanatban, hogy e tünemény mint nyomdatermék külföldre 
kerül, védőburok híján, mint csapadék záporoz a földre, hol is a lábak 
körül meggyűlő vers-pocsolyákat alkot. Úgy, amint mondja 
Santarcangeli. Az az olvasói igény, amely a honban évről évre elvárja a 
mentői dúsabb versaratást – ez az olvasói igény a határokon túl nincs s 
már a környező utódállamokban is erősen lecsökken; az a lélektani rezo-
nancia, amely a honban a költő hangját – folyóiratokban, tévéinterjúkon, 
író-olvasó találkozókon és a könyvnapi sátrak alatt – felerősíti, ez a rezo-
nancia itt nyugaton még nyomokban sincs jelen; se magyar, se másmilyen 
vers semmiféle kivételes bánásmódra nem tarthat igényt. 

Mi tagadás, „Nosztalgia-országra” visszaemlékezni nehéz, nosztalgia 
híján: arra az értékrendre, amelynek értelmében a költészet mívelése 
egyenlő az országlással s egy-egy vers országos jelentőségű tétemény; ez 
az értékrend nyugaton érvénytelen. A versnek önmagában kell megállnia 
s fenntartás nélküli dicséret a szó, a megállapítás, hogy Csoóri Sándor 
majd minden verse önmagában is megáll, az idegen közegben, amelyben 
Nosztalgia-ország tükörmércéje és öntetszelgő nárcizmusa hajítófát sem 
jelent. Nagy utat tett meg Csoóri Sándor, az önkeresésben a jó, a helyes 
irányban s olyan iránytűvel, amely a megigazulás felé vezet: elérhetetlen 
eszmény, amely a végtelenben tündöklik és ragyog. A hazugság gyűlöle-
te, kiöklendése és utálata: ez volt az az iránytű; közösen vette jó hasznát 
Szabó Istvánnal, a korán elhunyt kitűnő elbeszélővel, aki emlékének a 
kötet egyik legmemorábilisabb darabját szenteli. A nagy út, ahonnan 
Csoóri Sándor lelkesen, a fiatalság bocsánatos – hivatásos naivitásával 
elindult, Kuczka Péter költészete volt s én magam is tanúja voltam, nem 
is egyedül, amint napokkal az 56-os események kirobbanása előtt Csoóri 
még büszkén vallotta, hogy Kuczka költészetén nevelkedett. Mi jó, hogy 
idejekorán elengedte a „magyar Majakovszkij” kezét és új mestert vagy 
mestereket keresett magának; bár annál sokkal jobban megkínozta 
tisztulhatnékja és sokkal eredetibb szellem, semhogy bárki epigonjának 
odasorolnánk; pedig bizonyára gondos olvasó és útkeresés közben is ala-
posan tanulmányozta az ún. neoavantgardnak azt a dzsungelesebb, maga-
sabb környékét, amelynek fái közé a későbbi neo-neo avantgárd bozótosa 
– vagy inkább összefüggő mangrove-erdeje befészkelődött; ne keressünk 
tehát áthallásokat, mert ismerve a budapesti irodalmi eszpresszók dzsun-
geltávíróját, ezek is jobbadára csak egymás áthallásai, vagyis mire az iz-
galmi gyűrűk a középre érnek, az első távoli dobütés hogy honnan szár-
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mazik – ki annak a megmondhatója? Annyi szent, hogy egy nála izmo-
sabb, nagyobb formátumú alkotót bátran vállalhat „gurujának” s ez Kas-
sák Lajos. Csoóri a kassákos verselképzelés alapján tipografizál és asszo-
ciál, bár amit Kassák sohasem csinált – ő, ha takarékosan is, itt-ott tele-
hinti a szöveget sorvégi ráütő rímekkel. Eddig azt hittem, Ady megismé-
telhetetlen akkordjának – éppen a dolgok teljes lehetetlenségénél fogva – 
nem lesz másodfelöntése; de lám, Juhász Ferenc parttalan nagy ömlésébe 
ez a beleömlés is jócskán belefér, nemhiába mondják a Mississippiről, 
hogy hömpölygő tenger; s most meg Csoórinál is felfedezek ilyen kései 
Ady-beütést; mert pl. a Bálozó istencsordák közé arrafelé tart, amerre a 
Holnap Hőse. Hallgassuk csak meg ezt a hangvételt: „Szökni? már sem-
mikor, soha / csak ahová sóvárog a test, oda, / bálozó istencsordák közé a 
porba, / föld alá, bőröd alá, illatodba. / Te, egyszer-látott, te, tékozlásra 
érett, / fülemmel érlek utol: hallásom remekműve / a lélegzeted, hajad és 
véred / sétája Amszterdam vizei fölött”. Egy másik versében (az Amszter-
dami bolyongás-ban) már utalt „a Lányok utcájában” ődöngő idegenekre 
s alkalmasint Csoóri is a maga Rienzi Máriáját kereste a kirakatban porté-
ka-áruló prostituáltak közt, de örök szerencséjére nem találta; nem vesz-
tett vele, a szesz és a szifilisz költői kultusza – ha ott még nem is annyira 
–, itt nyugaton mélyen a XIX. század kultúrtörténeti emlékei alá temető-
dött. Ady az, aki belengi a Berzsenyi elégiája c., különben remek darabot, 
hiszen így muzsikál: „Magyarország: bál-ország, én nyomultam a göndör 
/ húsú / himfyk elé: szép volt a nyögdécselés, fiúk, de legyen / vége, / 
disznók dúlják a jácintos temetőket, nem látjátok? / már halottaink orrát 
harapják, nyög a gége” . Ez a költői testvériség, ez a nagyúri közvetlen-
ség, amellyel Csoóri Himfyt familiárisán kis há-val írja és többesbe teszi, 
a „kisúr Gyulai Pálról” ágáló Adyt idézi eszembe. A kötet áthallás-
mentesebb, vegytisztább darabjai, amelyekben Csoóri tehetsége tetőz, 
talán A kinagyított szem rései c. ciklusból a „Májusi légcsavar a kéz” , 
meg a „Senkinek senkije” c. szövegek szerelmes búgása; a „Fa-krisztus” 
igaz, nyers ereje. A komor és egyszerű c. ciklusból a „Számonkérés” c. 
mama-vers, a kivált megragadó „Kör mágiája”, valamint a ciklus címadó 
verse, amely párosrímeivel, komorságában és egyszerűségében Kosztolá-
nyi és Heltai keresztezése. A látogató emlékei c. ciklusból a váratlanságá-
val megrendítő „Anyám szavai”; a démoni humorú „Hírek”; a tragikusan 
intellektuális „A szoba”; végül a Szemközt az úton c. ciklusból a címadó 
vers („Elindulok, / de nem érek haza soha, / útközben vagy a lábamat ve-
szítem el, / vagy a szél fordul más irányba”), a „Kivilágított éjszakában” 
meg talán a „Nagy üregek visszhangja”. Kivált ez utóbbi kettőn szinte 
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kitapintható, bár a többin is érezni, hogy költőnek milyen költő Csoóri 
Sándor. Megverve és megáldva azzal a maximalista szenvedéllyel, amely 
emberi és művészi öngyötrésének fő forrása, sokszor, hol igaztalanul, hol 
nem, úgy érzi, a kész vers nem éri utól az érzelmi robbanást, amelyből 
fakad; nem tökéletes átfedése egy-az-egyben; alatta marad annak, aminek 
megvan „égi mása” – csak megérinteni sikerült, lecibálni nem. Talán ez a 
titka annak is, amit e kétségeiről ő maga mond „Más őszben, más nyarak-
ban” c. verse végén, ahol az ő „örökké ködablakú verseiről” beszél. Bár 
én nem beszélnék pejoratíve ilyen „ködablakúságról” és erényéül vésném 
fel e gyöngyszín-ködökben-csillogást. Itt Londonban, ahol egyáltalán nem 
gyöngyszín ködökben csillog a világ és az égen a hon délibáb-nevelő, 
költészet-fenntartó üvegbúrája nincs sehol, elbizonytalanodik az ítélet. 
Csoóri Sándort, kötetről kötetre továbblépő, újjászülető költészetével a 
két háború közötti jeles papköltő, Harsányi Kálmán Tuba mirabilisza – és 
a Földem virágom Kassákja közé interpolálni – merjem-e? Nélkülözi a 
horizontnak azt a teljességét és azt a világérvényes igényt, amely pl. a 
diaszpóra költői közül a montreáliakat, Vitéz Györgyöt, Kemenes-Géfin 
Lászlót jellemzi; nem küzdötte ki a szó éluardi tisztaságát, amint Hollan-
diában Kibédi Varga Áron kiküzdötte; de tisztessége, embersége kétség-
bevonhatatlan. Méltányolnunk kell, hogy „talajártalommal” küzd; nem 
mondhatja magáénak a talajsugárzások közül a költészetnek azt a hatal-
mas serkentőjét, amit Paolo Santarcangeli magáénak mondhat. Hogy ti. 
Torinóban kutyába se veszik a költészetet. 
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MOLNÁR JÓZSEF 
Féja tanár úr343 

Vallomás és búcsú 
 
Dorog és Esztergom között félúton az eperfákkal szegélyezett országút 
mentén, az első Strázsa hegy lábánál egy meglehetősen nagy kiterjedésű 
telken feküdt a szaléziánusok fiúnevelő intézete. A barátságtalan, szét-
szórt épületcsoport az első világháború alatt hadifogoly tábor volt. A tá-
bor központját képező, négyzetalakú, gondosabban megépített épülettömb 
a fogoly tisztek szállásául szolgált, középen egy különálló nagy étterem-
mel. A távolabb fekvő pajtaszerű épületekben a legénység kapott helyet, 
százával egy-egy nagyobb teremben. A háború után üresen maradt épüle-
tekben egy szociális érzésű világi katolikus pap fiúnevelő otthont rende-
zett be. Növendékeit úgyszólván ajándékba kapta az államtól. Kisebb 
vétségekért elítélt fiatalkorú proletárgyerekeket helyeztek el itt, tálán nem 
akartak okét a műveletlen, minden pedagógiai képzettség nélküli fegyőr-
ökre bízni, akik az ún. patronázsban  – a fiatalkorúak börtönében – ügyel-
tek fel a durva, mocskoskék színű posztóba és ormótlan bakancsokba buj-
tatott fiatalokra. De lehet, hogy a szabadabb légkörtől, a vallásos nevelés-
től kedvezőbb hatást reméltek, mint a fegyintézeti nyers megtorlástól. 
Esztergomtábor azonban e derék katolikus pap vezetése alatt nemcsak a 
züllesztő városi nyomorból kimentett fiatalok utolsó menedéke lett, ha-
nem a nyomor, a társadalmi igazságtalanság ellen lázadó fiatal értelmisé-
gieké is, akiknek az intézet mögött, e humánus pap révén az első Strázsa 
hegy aljában épült polgári iskola tanári állása nyújtott védelmet és megél-
hetést. Így került a fiatal Féja Géza és első felesége, aki szintén tanár volt, 
Esztergomtáborba. Don Bosco fiainak magyarországi letelepülése után az 
igazságügyminisztérium nekik adta át az intézetet es a mellette működő 
polgári iskolát, amelyben az alapító szándékainak megfelelően nemcsak 
az intézet növendékei tanulhattak, hanem a környék bányászainak és 
üveggyári munkásainak fiai is. Sőt még a négy kilométer távolságnyira 
fekvő Esztergomból is ide-ide tévedt egy-két jómódú polgári család fia, 
ha végképp kikopott az esztergomi előkelő piarista vagy ferences gimná-
ziumból. 

Én 1933-ban kerültem az intézetbe, amikor már a szaléziánusok vezet- 
tek. Egy novemberi vasárnap este érkeztem Budapestről a menetrendszerű 

                                                           
343 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 4-5. számában. 
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hajón Esztergomba, a nálam valamivel idősebb rokonom, akkor éppen 
munkanélküli fiatal cukrászsegéd kíséretében. Egyedül nem utazhattam. 
Az igazságügyminisztérium ragaszkodott a kísérethez. Kísérőül fegyőrt 
ajánlottak, de ettől anyám visszarettent. – Nem bűnöző ez a gyerek – 
mondotta a közönyös tisztviselőnőnek  –, csak azért megy az intézetbe, 
mert mindenáron tanulni akar. Pedig sokkal jobban tenné  – tette hozzá  –, 
ha beállna borbélyinasnak, ott azonnal pénzt kereshetne a borravalókból. 
De kérem, ez csak tanulni akar. Kerdezze csak meg a nagyságos asszony 
a Rottenbiller államtitkár urat, ugyanis o intézte el, a Soós Izabó méltósá-
gos asszony közbenjárására, hogy fölvegyék az intézetbe, ha már minden-
áron tanulni akar. Az érv hatott. A tisztviselőnő beírta az okmányokba, 
hogy nem vagyok bűnöző, csak azért utalnak be a szaléziánusok fiúnevelő 
intézetébe, hogy a nyomor el ne züllesszen, aminek nagy mértékben ki 
lennék téve, ha továbbra is Pesten maradok. Eltekintett a fegyőri kíséret-
től is. A puskás, szuronyos fegyőr helyett Janival utazhattam tehát, aki 
annak a társadalomnak, amelyet a fegyőr volt hivatott megvédeni, elkese-
redett ellensége és az illegális kommunista párt tagja volt. A többórás 
hajóúton misszionárius lelkesedéssel el is magyarázta nekem, hogy az 
egész világ két táborra oszlik, a kizsákmányolókra és a kizsákmányoltak-
ra. Mi ketten  – mondotta  – az utóbbiakhoz tartozunk. Mi vagyunk több-
ségben, ha ráébredünk erőnkre és összetartunk, könnyen legyőzhetjük 
kizsákmányolóinkat. Ha most neked  – folytatta halálosan komolyan véve 
minden szót  – elsőnek közülünk alkalmad nyílik iskolát végezni, szerzett 
tudásodat a proletárok felszabadításának szolgálatába kell állítanod. A 
hajó orrában ültünk egész úton, ott senki nem zavart bennünket, Jani elő-
adhatta nekem az egész bolsevista kátét, én pedig gyönyörködhettem az 
ismeretlen táj szépségeiben és a Duna hullámaiban. Kora este kötött ki a 
hajó Esztergomban. De még mielőtt kiszálltunk volna, Jani elkérte ceru-
zámat és egy óvatlan pillanatban gyorsan fölírta a hajó falára: Éljen a 
prolidiki! 

Esztergomban alig maradt időnk, hogy egy pillantást vessünk a szé-
kesegyház égbeúszó kupolájára, sietnünk kellett, hogy még sötétedés előtt 
elérjünk Esztergomtáborba. Kis motyómat kezemben cipelve bizony elfá-
radtam a hosszú úton és nagyot lélegzettem, mikor végre megláttam az 
útmenti eperfák mögött megbújó épülettömböt, amelynek kapuja fölött 
egy primitív festményen Szent József volt látható, amint szorgalmasan 
deszkát fűrészelt, a Kisjézus pedig a satupadra könyökölve nagy érdeklő-
déssel figyelte a munkát. A kép fölött egy felirat is figyelmeztetett az épü-
let rendeltetésére: Szent József fiúnevelő otthon. Annyi hányódás, otthon-
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talanság után ez lesz hát évekre az otthonom, gondoltam, mikor beléptünk 
a nyitott kapun. A négyzetalakú épülettől körülvett udvar közepén kápol-
na állott, amelyből az esti szürkületben fény és a vasárnapi litánia hangjai 
áradtak felénk. Mivel az udvaron egy lelket sem találtunk, beléptünk a 
kápolna előcsarnokába, hogy ott várjuk meg a litánia végét. Az egyik fa-
lon fehér márványtáblát vettem észre, s azonnal olvasni kezdtem a fel-
írást: 

 
Hol zokogva járt a sok fogoly Nehéz rabjai a háborúnak, 
Most Tedeumot énekelnek Apró vidám szolgái az Urnak. 
 
Megnyugvás vett erőt rajtam. Mintha valóban a Tedeum hangjait hal-

lottam volna. A litánia végeztével azonban rögtön az intézeti adminisztrá-
ció rideg markaiba kerültem. Könyörtelenül elszakítottak Janitól, aki más 
teremben kapott hálóhelyet, csak másnap utazhatott vissza a hajóval Bu-
dapestre, valójában el se búcsúzhattam tőle. Reggel közölték velem, hogy 
fölvesznek a polgári iskola második osztályába. 

A négyosztályos polgári iskola egyetlen négyszögalakú épületből ál-
lott. Se előcsarnok, se tornaterem, se WC nem tartozott hozzá, szükség-
megoldásként épülhetett és az is maradt mindvégig. Ha esett az eső, a 
tízperces szüneteket a tanteremben kellett töltenünk. A felöltők az osz-
tályban lógtak a falra szögezett fogasokon, esős napokon orrfacsaró ápo-
rodott szegényszagot árasztva. Az iskolát is a szaléziánus papok igazgat-
ták, jóllehet pedagógiai képzettségű alig akadt közöttük. Mai szemmel 
nézve az akkori állapotokat, az az érzésem, ezeket a papokat a pedagógia 
nem is nagyon izgatta. Ellentétben Don Bosco módszerével, a nevelésre 
egy nagyon egyszerű receptjük volt: az engedetleneket, a lázadókat addig 
ütni míg megpuhulnak (a verés, főtisztelendő Varga prefektus úr legfőbb 
élvezetei közé tartozott); a többieket, a félénk meghunyászkodókat pedig 
állandó imádkoztatással, a bűnre vezető alkalmakról elterelni és az üdvös-
ség útjára vezetni. Szerencsére a papok mellett akadt néhány világi tanár 
is (talán a kultuszminisztérium megkövetelte alkalmaztatásukat), akik 
ugyan nyíltan nem mondhattak ellent a szaléziánusok rideg nevelési elve-
inek, de a polgáriban a maguk óráin nem tagadták meg önmagukat, néze-
teiket nem rejtették véka alá és humánus, világi szellemben tanítottak. 

Megérkezésemkor, az 1933 őszével kezdődő tanévben Féja tanár úr 
már nem tanított. Még ott lakott ugyan az intézet mellett, az uradalmi 
cseledházaktól annyiban különböző tanári lakások céljára szolgáló hosszú 
épületben az Esztergom-Dorog-i út mentén, hogy minden szobához külön 
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konyha is tartozott. Féja Géza akkor 33 éves lehetett. Fiatal, tele ambíció-
val és már némi írói múlttal a háta mögött. A szaléziánus papok uralmát – 
mint ezt később meg is írta – semmiképp nem tudta elviselni s ezert, meg 
hogy Budapest szellemi életéhez is közelebb lehessen és az irodalmi élet-
ben résztvehessen, sikerült magát a pestszenterzsébeti polgári iskolába 
áthelyeztetnie. Épp megérkezésem napjaiban készülődött a költözködésre. 

Egy este a vacsoránál a felügyelő kispap (mert velünk jóformán csak 
kispapok foglalkoztak, akiket tisztelendő uraknak kellett szólítanunk, még 
akkor is, ha csak reverendába bújtatott gimnazista papnövendékek voltak, 
a főtisztelendők elé rendszerint csak fegyelmezés céljából kerültünk) kö-
zölte, hogy Féja tanár úrnak szüksége van valakire, aki segítene neki 
könyvei csomagolásában. Én alig pár napja lehettem az intézet növendé-
ke, a kispap még a nevemet sem igen tudhatta, mégis azonnal jelentkez-
tem, mert mint mondottam – nagyon szeretem a könyveket. Másnap dél-
után megilletődötten léptem át Féja tanár úr szerény otthonának küszöbét. 
Magas, sudár termetű, élénk tekintetű, azonnal bizalmat sugárzó, szikár 
férfi nyitott ajtót. Egyedül élt, feleségét – aki, ha jól emlékszem, tüdőbaj-
ban halt meg – ott temette el Esztergomtáborban néhány évvel korábban. 
A falakon körös-körül könyvállványok állottak, telezsúfolva könyvekkel. 
Ennyi könyvet együtt én még életemben nem láttam. De legnagyobb meg-
lepetésemre, nem kezdtünk azonnal a munkához, hanem leültetett egy 
könyvcsomó tetejére és barátságosan beszélgetni kezdett velem. Főleg 
kérdezgetett. Kérdései annyira szokatlanok és emberiek voltak, hogy má-
ig sem felejtettem el őket. A szaléziánusok rideg, minden szeretetet, 
gyöngédséget nélkülöző világában (homoszexualitást gyanítva minden 
gyöngédségben és testi érintésben –) noha Ady szavait még nem ismer-
tem – úgy éreztem, Féja tanár úr az egyetlen ember a papi „embertelen-
ségben”. Ma azt mondanám Don Bosco eletenek, szellemének, nevelési 
elveinek ismeretében, hogy ott Esztergomtáborban akkor ő, a világi tanár 
volt egyedül Don Bosco méltó fia. Mint Don Bosco a turini külváros el-
hagyatott fiaiban, Féja tanár úr is embert, testvért láthatott bennem. Egyet 
a sok kis magyar közül, akiknek sorsát bizonyára már akkor magáénak 
vallotta, akikért később szóval és írással küzdött egy álkeresztény társada-
lomban, sokszor személyes szabadságát is kockára téve. Ezt persze én 
akkor még nem tudhattam. De igyekeztem pontosan felelni kérdéseire. 
Honnét kerültél ide az intézetbe? – kérdezte. Budapestről – feleltem –, de 
tulajdonképpen Csepregről, ott jártam elemi iskolába. Hadiözvegy nagy-
néném tartott, aki a menhelytől néhány fillért kapott utánam havonta, de 
ruhát és bakancsot nem kellett vennie, mert azt adott a menhely, meg is-
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kolaszereket is. Ki volt apád? Mit csinál most anyád? Hányan vagytok 
testvérek? Mit csinálnak testvéreid? Mi akarsz lenni? Ontotta felém kér-
déseit még akkor is, mikor a könyveket csomagoltuk. Hosszú órákon át 
tartott a csomagolás és a beszélgetés. A munka végeztével melegen kezet 
fogott velem, megsimogatta a fejem (amit a papok a világért meg nem 
tettek volna egy növendékkel), s ha jól emlékszem, egy almát nyomott a 
kezembe. Másnap elutazott. Csak a híre maradt. Mert a polgári iskolában 
a fiúk, akiket korábban tanított, még sokáig emlegették legendás alakját. 

A vele való találkozás nem hagyott nyugton. Az iskolában sorra kikér-
deztem a felsőbb osztályosokat, milyen volt Féja tanár úr? A. kamasz 
kölykök általában nem szokták szeretni tanáraikat, de róla egy rossz szót 
sem mondottak, inkább csak történeteket meséltek vele kapcsolatban. A 
történetekből általában az derül ki, hogy diákjainak jövendő sorsát na-
gyon is a szívén viselte, tudta, milyen irdatlan mélységekből jöttek, s tud-
ta, hova zuhannak vissza, ha nem tudják elvégezni azt a nyomorúságos 
négy polgári osztályt. Ha valamelyik fiúval végképp nem bírt, nem a bo-
tot vette elő, ami akkor természetes és szinte a legtöbbet használt pedagó-
giai segédeszköze volt a szaléziánus nevelésnek, hanem lemondóan le-
gyintett: Apádat, anyádat sajnálom – mondta –, de te pusztulsz! És hara-
gosan beírta a négyest tanári noteszába. A nehezen tanulókat, az ereden-
dően butákat sem hülyézte le soha, nagy türelmet tanúsított irántuk, s ha 
végképp nem tudtak felelni, harag nélkül leültette őket s csak annyit 
mondott: Látlak lelki szemeimmel cipőpertlit árulni a Nyugati pályaudvar 
előtt... 

Miután elment a papoktól, sohasem emlegették. Nyilván nem szeret-
ték. Mert nem tartozott a hazug ájtatosságot mímelők közé, mint utódja, 
egy Hungler József nevű tanár, akit esti prédikációban, mint követendő 
példát állítottak elénk, mert világi tanár létére minden első pénteken 
gyónt, áldozott és elvégezte a szent kilencedet (aki kilenc hónapon át 
minden első pénteken gyónik és áldozik, az valamelyik szent, már nem 
tudom melyik, szavahihető ígérete szerint, nem hal meg bűnbocsánat nél-
kül). Htmgler tanár úrnak irodalmi ízlése is lényegesen különbözött Féja 
tanár úrétól, ö Gulácsy Irént tartotta a magyar irodalom legnagyobb élő 
alakjának  – a közeli Esztegomban lakó Babitsról, Móriczról, Kosztolá-
nyiról egy szava sem volt  – mondván, hogy a Fekete vőlegényeknél jobb 
regényt száz év múlva sem fognak írni magyar nyelven. 

A polgári iskola negyedik osztályának elvégzése után én is elkerültem 
Esztergomtáborból, s Féja tanár úr emléke bizony elhalványodott ben-
nem. Nevével 1937-ben találkoztam újra. Másodikos kereskedelmista 
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voltam akkor Budapesten. A Keleti pályaudvartól, pontosabban a Munkás 
utcából naponta gyalog jártam a Márvány utcai Kossuth Lajos felső ke-
reskedelmi iskolába, ahol Jobbágy Károllyal ültem egy padban és ahol 
évekkel később Juhász Ferenc is nyomta a padot. A hosszú úton, különö-
sen, ha szép idő volt, meg-megálltam a Rákóczi úti könyvkereskedések 
kirakatai előtt. Egy reggelen valamelyik könyvkereskedés kirakatában 
egy könyvön akadt meg a szemem. A címlapon egy talicskát toló félmez-
telen kubikos alakja vonta magára a figyelmemet, s csak aztán olvastam 
el a könyv címét: Féja Géza: Viharsarok. Semmi kétség, ezt a könyvet 
Féja tanár úr írta s nekem azonnal el kell olvasnom! Valahonnét összeka-
partam a könyv árát. Az alföldi szegény parasztság életéről szóló könyv-
ben az én dunántúli szegényparaszti gyermekkorom elevenedett meg. Féja 
könyvéből tudtam meg, hogy gyermekkorom nyomorúsága nem egyéni, 
hanem egy országos nyomorúság része volt. Elszomorított azonban, hogy 
míg a szelíd Dunántúlon a szegénységet keresztényi alázattal kellett vi-
selni és nem illett lázadni, addig Békéscsabán, Orosházán, Vásárhelyen 
Áchim Andrások, Szántó Kovács Jánosok és Csala Imrék vezetésével 
lázadni mertek a fennálló rend ellen. Az esztergomi hajóúton Jani bará-
tom által kifejtett elvont tételek a kizsákmányolókról és kizsák- 
mányoltakról évek múlva, most realizálódtak bennem. A Viharsarok elol-
vasása után Jobbágy Károllyal a népi írók szinte minden könyvét megvá-
sároltuk. Köztük Féja Géza erősen vitatott értékű, három kötetes iroda-
lomtörténetét is, melyet már Püski Sándor adott ki. Mi tagadás, Feja iro-
dalomtörténete is nagy hatással volt ránk. Felületességét, hiányosságát mi 
nem nagyon éreztük. Pintér Jenő halálosan unalmas iskolai irodalomtör-
ténetei után Féja könyvének minden sora fölüdülést hozott. Máig is val-
lom, hogy az első kötet, a Régi magyarság, ha tudományosságban nem is 
ér föl Horváth János hasonló témájú írásaival, ma is alkalmas lehetne arra, 
hogy a fiatalság figyelmét ráirányítsa a régi magyar irodalmunkra. 

A háború alatt azonban Féja Géza iránti lelkesedésünk lelohadt. Féja a 
Magyarország című lapban cikksorozatot tett közzé a Szociáldemokrata 
Pártban uralkodó állapotokról. Mi Jobbágy Károllyal és több iskolatár-
sunkkal akkor a szervezett munkásságban véltük felfedezni azt az erőt, 
amely még megmentheti az országot a fasizmustól. Hitünk ugyan dőre 
volt, mert a munkásság elitjét összetévesztettük a munkásság tömegeivel, 
akiknek túlnyomó többsége a külvárosokban a nyilasokra adta szavazatát 
1939-ben. Féja bíráló cikkét a munkásság pártja ellen élesen elítéltük, 
noha tudtuk, hogy a felhozott vádakban sok igazság van. 



 

1443 

E cikksorozat miatt Fájának a háború után nem is jutott politikai sze-
rep, ellenfelei állandóan erre hivatkoztak, elfeledve, hogy nagy része volt 
a Márciusi Front összehozásában és programjának megfogalmazásában, 
sőt a Nemzeti Parasztpárt első – erősen harmadik utas jellegű – programja 
is majdnem teljesen az ő műve volt. Míg a szociáldemokrata pártot bíráló 
cikkével a marxistákat hangolta maga ellen, a Parasztpárt harmadik utas 
első programjával Erdei híveit, a Györffy Kollégiumból a parasztpártba 
vezényelt titkos kommunista párttagokat, akik aztán mindent elkövettek, 
hogy Féja Géza a Parasztpártban se kapjon helyet. Kénytelen volt hát vi-
dékre bujdosni az állandó támadások elől és Békéscsabán vállalt könyvtá-
rosi állást. Eleinte ott sem volt nyugta, mert a vérig sértett szociáldemok-
raták keze akkor mindenhova elért és mindenáron bíróság elé akarták állí-
tani, mint háborús bűnöst. Erdei Ferenc belügyminiszter korában többször 
le is utazott Békéscsabára és Hódmezővásárhelyre, hogy miniszteri tekin-
télyével fékezze Féja Géza és Németh László elleni szociáldemokrata 
agitációt. A kommunista párt semlegességet mutatott ügyükben. Erdei 
dicséretére legyen mondva – hiszen a háború utolsó éveiben, különösen a 
szárszói konferencia óta élesen szemben állt Féjával és Németh Lászlóval 
– sikeresen. Mind a ketten átvészelték a nehéz éveket és az új szakasz 
idején visszatérhettek a magyar irodalomba. De én akkor már nem voltam 
Magyarországon. 

Féja Gézát utoljára 1948 tavaszán láttam. Akkor már érett bennem a 
gondolat, hogy végképp elhagyom az országot, de előbb még látni akar-
tam a Viharsarkot, amelyet Féja könyvéből ismertem meg diákkoromban 
és főként Békéscsabát, Áchim L. András városát, akiről belső emigráci-
ómban írt kéziratomat épp akkor fejeztem be. Látni akartam a házat, 
amelyben a Zsilinszkyek gyilkos golyója leterítette és a sírt, ahova annyi 
szegény paraszt reménységét vitte magával. Természetesnek tartottam, 
hogy Féja tanár urat is meglátogassam Békéscsabán, hiszen Áchim And-
rásról életemben először az ő könyvében olvastam és azt hiszem, Féja 
Áchim-tanulmánya nélkül aligha jutott volna eszembe, hogy könyvet írjak 
róla. A lakás, amelyben fogadott, nem sokban különbözött az 
esztergomtáboritól, ahol 15 évvel azelőtt megismertem. Talán valamivel 
nagyobb volt, lehetett két szobás, de eléggé elhanyagoltnak tűnt, a konyha 
közepén még halomban állt a téli tüzelő maradéka. Az esztergomtábori 
múltról kezdtünk beszélgetni, majd Áchim Andrásra fordítottam a szót. 
Elmondotta, hogy drámát készül írni Áchim tragédiájáról. (Máig sem tu-
dom, elkészült-e vele?) Aztán elmondottam neki, hogy Kovács Imre 
Nyugaton van és végleg kint akar maradni és én is készülök elhagyni az 



 

1444 

országot, mert a szocializmusba vetett ifjúkori hitem meggyalázását nem 
tudnám elviselni. Tudtam, hogy Kovács Imrével a népi mozgalom idején 
sok személyi összeütközésük volt, talán vetélytársnak is érezték egymást, 
de én úgy véltem, hogy akkori megalázottságában, mellőzöttségében 
megenyhült az egykori fegyvertárs-ellenfél iránt. – „Mindenki nem mehet 
el  – mondotta búcsúzáskor –, akármi lesz, én itthon maradok, nekem itt a 
helyem, nem tudnék máshol élni. Ha találkozol odakint Kovács Imrével, 
add át neki üdvözletemet. Isten megáldjon benneteket!” – Kezet szorítot-
tunk s magas szikár alakja örökre eltűnt előlem az ajtóban. Nem tudom, 
menekülésem után átadtam-e Kovács Imrének az üdvözletét. Ha nem, 
talán ma sem késő, mégha a síron túlról jön is. 

Tudtam, hogy súlyos beteg. Halálának híre – mint minden halálhír – 
mégis meglepett. Máig sem tudom elhinni, hogy Tamási Áron, Németh 
László, Sinka István, Veres Péter után ő is elment, hogy a halál újra egy 
táborba terelje őket, egy mennyei, új Márciusi Frontban. 
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ROMÁN J. ISTVÁN 
A csonka Babits Mihály344 

Babits Mihály: Arcképek és tanulmányok. (Válogatta és jegyzetekkel 
ellátta Gál István.) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1977, 448 lap 
 
Hiszem, hogy egyszer még felfedezik az igazi, a teljes Babits Mihályt. 
Nem arra a Babits Mihályra gondolok, akit elsőnek Karinthy Frigyes pa-
ródiája állított elénk, nem a formaművészre, amelyből lényeget eltakaró 
legenda lett, és nem azt a Babits Mihályt akarom emlegetni, akit Szerb 
Antal remek irodalomtörténetéből ismerünk meg, a komollyá érett férfi 
művészt, aki azonban – ahogyan Szerb Antal megjegyzi – mégis csak 
fiatal korában volt igazán izgalmas költő. A legtávolabb áll tőlem annak a 
soha-nem-volt Babits Mihálynak a megidézése, akit a mostani hazai hiva-
talos irodalomtörténet-írás talált ki – Babits: a fáradt humanista, aki – 
úgymond  – a forradalom, a 19-es forradalom bukása után csüggedten 
visszavonul a harcok elől a művészet boldog szigetére és majdan a kor 
nyomására, a növekvő fasizmus hatására némileg elkésve, de felemeli 
szavát az újkori barbárság ellen és csúcspontként a Jónás könyvében int 
mindnyájunkat és elsősorban önmagát, lelkiismeret-furdalással saját ko-
rábbi rezignációja miatt. 

Egy író megismeréséhez, megismertetéséhez mindenekelőtt a műveit 
kell közreadni. Nem tisztességes dolog támadni egy írót és nem engedni a 
műveit megjelentetni, nem tisztességes tanulmányokban vagy pár sorban 
elítélni azt, akinek a hangját nem hallhatjuk, akinek nem engedik hallatni 
a hangját. A Rákosi-korszakban ez történt. Akkor el lehetett végezni az 
ELTE magyar szakát úgy, hogy a hallgatótól egyetlen Babits-mű elolva-
sását sem kérték számon. De nagyon nem is kérhették volna, mert nem 
volt Babits-mű könyvárusi forgalomban! Ezek az idők  – hála Istennek – 
elmúltak és lassan megindult a Babits-művek kiadása is. Három évvel az 
ötvenhatos magyar forradalom után, 1959-ben megjelentek Babits váloga-
tott művei, megjelentek költeményei, és regényei közül újra hozzáférhe-
tővé vált a Halálfiai és A gólyakalifa. 

De ezek után is maradt fájó hiány: Babits tanulmányai. De vajon nem 
retorikus fogás-e az, hogy e hiányt fájónak nevezem? Semmiképp sem ... 
Babits a magyar irodalom egyik legtudatosabb költője. Nemcsak úgy tu-
datos, hogy mindig volt mondanivalója és mindig ügyelt a formára, ha-

                                                           
344 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 4-5. számában. 
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nem ezen túlmenően világnézeti alátámasztásokat kereső, filozofikusan 
gondolkodó művészként alkotott. Az egyetlen magyar költő, akinek szé-
les körű filozófiai műveltsége volt. Amit versben és regényben a műfaj 
sajátos eszközeivel kifejezett, azt tanulmányaiban is alátámasztotta szaba-
tos fogalmi gondolkodással, sőt néha elsőnek tanulmányaiban fejtette ki 
azokat a gondolatait, amelyekből azután versei és prózai művei táplálkoz-
tak. Verseinek tömör képeit tanulmányainak a fényében jobban megért-
hetjük, tanulmányait ismerve mélyebbre hatolhatunk a babitsi világba. 
Ezek a tanulmányok azonban nemcsak amolyan segédeszközök, kódok a 
művészi nyelvezethez, tolvajkulcsok az értelem számára nehezen nyíló 
hasonlatokhoz. Babits, a költő és a prózaíró egyenértékű Babitssal, az 
esszéíróval. Ennek ellenére e tanulmányokat a hazai könyvkiadás csak 
nagyon megszűrten adja közzé. Esszéinek kisebb gyűjteményét tartal-
mazza a már említett, 1959-ben megjelent Babits Mihály válogatott mű-
vei. Ezt követte 1973-ban a Könyvről könyvre kötet, amely tulajdonkép-
pen az ugyanezen cím alatt a Nyugatban rendszeresen megjelent, Babits 
által írt könyvkritikákból válogatott, majd 1976-ban látott napvilágot a 
Babits Adyról c. összeállítás és 1977-ben az Arcképek és tanulmányok c. 
kötet – jelen recenzióm tárgya. 

A Babits-tanulmányokat tartalmazó három szerény kötet semmiféle ki-
adói-szerkesztői koncepcióra nem utal, misem bizonyítja ezt jobban, 
minthogy mind a három válogatást más kiadó gondozta. A Könyvről 
könyvre a Magyar Helikon, a Babits Adyról a Magvető, az utolsó kötet, az 
Arcképek és tanulmányok a Szépirodalmi Kiadónál jelent meg. Ha a 
könyvkiadó alkotó műhely – amint ezt oly kedvteléssel mondogatják Ma-
gyarországon, a legfelső fórumokon is akkor nyilvánvaló, hogy a Babits-
tanulmányok kiadásának jelenleg nincs felelős gazdája. Már pedig e nél-
kül csak ötletszerű kiadásokról beszélhetünk. 

„Lehet-e Babitsról képet alkotni a Petőfi és Arany, A magyar iroda-
lom, az Új klasszicizmus, az írástudók árulása, a Vörösmarty-
tanulmányok nélkül? Itt lenne az ideje immár, hogy Babits összes tanul-
mányait összegyűjtő kötet jelenjék meg.” Ez a két mondat Szabolcsi Mik-
lóstól való, a Népszabadság 1977. július 3-i, vasárnapi számából. Bizony, 
nem lehet Babitsról képet alkotni tanulmányai nélkül. Van-e tehát remé-
nyünk, hogy e sovány kötetek, e szegényes kezdetek után végül is megje-
lennek Babits összes tanulmányai, ha ezt már a mai hivatalos magyar iro-
dalomtörténet-írás fővezére is áhítja? Nem vagyok benne olyan bizonyos, 
mert ezt még megrágják „odafent”, hogy kinyomtassák-e újra például az 
írástudók árulását... Én azonban nem prófétának, csak recenzomak sze-
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gődtem el. Tehát nem jósolgatok. Bárcsak kézhez kapnánk egyszer a tel-
jes Babits-tanulmánykötetet, bárcsak latba vetné Szabolcsi Miklós hatal-
mas befolyását ezért a nemes ügyért. 

Ha megvalósulna az olyan értelemben vett teljes Babits-kötet, hogy az 
tartalmazná a költő 1945-ig könyvekben megjelent összes tanulmányait, 
beszélhetnénk-e valódi teljességről? Ugyancsak nem. Mert Babitsnak az 
összes cikkeit, nyilatkozatait, sőt az összes irodalomtörténeti forrásértékű 
leveleit is közre kell adni! 

Babits sohasem írt cikkeket csupán a napi megélhetés kedvéért, ezért 
életművének gondolatai törnek fel azokban a kisebb – esetenként még 
műalkotásnak sem tekinthető – írásokban, amelyeket köteteiben nem 

vett fel és – amint ezt most az Arcképek és tanulmányok c. kötet válo-
gatójától, Gál Istvántól megtudjuk – esetleg fel sem vehetett, mert akkori 
könyvkiadója nem látott ebben „üzleti fantáziát”. 

Az Arcképek és tanulmányok c. gyűjtemény éppen erre vállalkozott, 
hogy Babits eddig csupán folyóiratok, napilapok hasábjain fellelhető esz-
széit, vázlatait, megnyilatkozásait tárja az olvasó elé. A teljességet – a 
statisztikai teljességet – ez esetben nem kérem számon ettől a szerény 
kötettől, mert ez nem is volt a könyvecske célja. A válogatás célzatossága 
azonban szembeszökő, a könyv lapjairól fontos babitsi megnyilatkozások 
hiányoznak. Erről viszont beszélni kell, mert egy válogatásnak mindig a 
lényeget, a leglényegesebbet kell tartalmaznia. 

Gyorsan hozzá kell tennem: a válogatót, Gál Istvánt, az Apolló folyó-
irat egykori szerkesztőjét, Babits legelmélyültebb kutatóját aligha tehetjük 
felelőssé a hiányokért. A célzatosság mögött azt a hivatalos könyvkiadói 
manipulációt kell sejtenünk, amely a mai napig nem engedi láttatni az 
igazi Babits Mihályt. 

Konkrétan, mik ezek a hiányok? Babitsnak továbbra is feltáratlanul 
hever jó néhány interjúja a húszas, harmincas évek napilapjaiban, pedig 
ezek mind a saját műveivel és magatartásával foglalkoznak. Ezeknek a 
nyilatkozatoknak a köztudatba emelése számtalan félreértéstől menthette 
volna meg a hazai irodalmárokat – feltételezve azt, hogy tudatos hamisí-
tásra senki sem akar vállalkozni. Babits ezekben az újságinterjúkban egy-
értelműen megvilágította mondanivalójának szándékát, a mindennapi 
társalgás közvetlenségével magyarázta el verseinek képekben elrejtőző, 
olykor nehezen kihüvelyezhető tartalmát. Fontosak ezek a megnyilatko-
zások már csak azért is, mert megmutatják, hogy Babits egyáltalában nem 
volt úgymond ezoterikus költő, az akkoriban legszélesebb hatósugarú 
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tájékoztatási eszközt, a napilapot használta fel több ízben is, hogy min-
denkihez szóljon verseinek, regényeinek az értelméről. 

Ezeknek a cikkeknek, interjúknak a kötetbe való átmentése azért is 
sürgős, mert a sárguló, lassan szétmorzsolódó régi újságokhoz a legtöbb 
magyar könyvtárban az egyszerű olvasó ma már nem juthat hozzá, ezt a 
pusztulásnak indult papírhalmazt a legtöbb helyen ma már csak szakkuta-
tó keze érintheti, a teljes mikrofilmes feldolgozástól pedig még nagyon 
messzi vagyunk, összehasonlításul: az Írástudók árulásának, nyilvános 
könyvtárban megmaradt vagy netán magánkönyvtár polcain meghúzódó 
régi példányaihoz csak-csak hozzájuthat a lelkes irodalombarát, de nem 
férkőzhet hozzá ahhoz, mit is mondott Babits Mihály például 1925-ben, 
amikor az 1921–24 között írt versei Sziget és tenger címmel kötetbe egy-
begyűjtve megjelentek. Lényeges ez a nyilatkozat, mert ebben van utalás 
a Sziget és tenger kötetben levő, 1922-ben íródott Régen elzengtek 
Sappho napjai c. költeményre. E Sappho-versben olvashatjuk a követke-
zőket: „Magunknak szól a dal”, majd „a bús élet a kettes csendbe mene-
kül”. Ezekre a sorokra hivatkozik a hivatalos irodalomtörténetírás, amikor 
a csüggedt, a 19-es forradalom bukása után a nyilvános harctól visszavo-
nult költő képét festegeti. Holott ez – mintahogy különben a kötet többi 
versei is mutatják – csupán fáradt pillanat, hangulati hullámzás volt a köl-
tő életében. Babits a Pesti Napló 1925. október 20-i számában ezt nyilat-
kozta: „Mindenesetre nem magamról-magamnak akartam nyögdécselni 
ebben a könyvben.” Majd: „Ebben a könyvben is vannak versek lopott 
nyugalomról, szerelemről, primitív hegyi tanyámról Esztergomban, ahová 
Robinson módjára bújok el nyaranta ...” De hogy ezt az elvonulást csak 
fizikai értelemben szabad felfogni, azt Babits világosan kijelenti: „Mind-
nyájunknak van mondanivalónk egymáshoz.” Haladjunk visszafelé az 
időben: 1923 végén Babits nyilatkozott a Magyarország c. napilapnak. 
Idézek a lap december 8-i számából: „Itt a fővárosban hamar éreztem, 
hogy az iskolától válnom kell, mert egy nagyobb iskola vár, melynek pad-
soraiban egy egész nemzet ül.” Az ember azzal a gyanúperrel él, hogy ezt 
a babitsi mondatot azért nem láthatja újra nyomtatásban Magyarországon, 
nehogy előzménye legyen a mai hivatalos irodalomtörténet-írásban előz-
mények nélkülinek kikiáltott – közismert – József Attila-i soroknak ... 
Pedig ellenkezőleg, épp érdekes volna ez az összevetés, hiszen a nagy 
költők soha sincsenek oly távol egymástól. 

És még egy példa arra, hogy milyen fontos lenne az irodalomtörténeti 
értékű Babits-levelezés teljes közreadása is. Haladjunk az időben még 
távolabb, 1921-ben Babits ezt írta a Halálfiairól Mikes Lajosnak, az Est-
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lapok irodalmi szerkesztőjének: „Az én regényem a 90-es években kez-
dődik és Nagy-Magyarország utolsó évtizedéről szól. Egy halálra ítélt 
világ rajza. Inkább családok, mint egyének története: s e családok látszó-
lagos ereje s hirtelen széthullása párhuzamos az ország sorsával. Mun-
kámnak komoly irodalmi igénye van, de úgy gondolom, mindenkit érde-
keim fog – azt is, aki egészen távol áll az irodalomtól.” Ezt a levelet 
ugyan Dersi Tamás közzétette A rejtélyes doktor, Mikes Lajos és az Est-
lapok c. könyvében, de a szétszórtan, alkalmilag idézett levelek nem pó-
tolhatják a teljes Babits-levelezés közreadását. 

A teljes babitsi életmű kiadása esetén nemcsak az eddigi hivatalos ha-
mis értékelés veszítené el végérvényesen az alapját, hanem a ténybeli 
tévedéseket sem lehetne tovább fenntartani. A Halálfiai ugyanis nem 
1926-ban jelent meg – ahogyan ez a mai magyar tankönyvekben áll, ez 
csupán a könyvalakban való megjelenés és a második rész kiadásának az 
ideje, a regény első részét már 1921-ben folytatásokban közölte a Pesti 
Napló, épp abban az időszakban, amelyről azt állítja a mai hivatalos ma-
gyar irodalomtörténet-írás, hogy ez Babits a közélettől való visszavonulá-
sának a korszaka. 

Ha arra a vigaszra gondolok, hogy a valamicske mindig több, mint a 
semmi  – úgy örülök az Arcképek és tanulmányok c. válogatásnak, csak 
épp elégedett nem lehetek vele. 

Ideje volna, hogy a magyar könyvkiadás nekigyűrkőzzék nagy felada-
tának, hozza elénk a teljes, vagyis az igazi Babits Mihályt.345 

 
 

                                                           
345 Az adósságot némileg törlesztette Babits Mihály esszéi egy kötetének 1978-as megje-

lentetése. (A szerk.) 
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HANÁK TIBOR  
A mindenség könyve346 

Határ Győző: Golghelóghi, Aurora Ezotéria sorozat, München 1976,1026 
lap 
 
Határ Győző minden könyve rendkívüli. A „Golghelóghi” azonban kima-
gaslik erotikus jellegével. Szinte felfoghatatlan, mert teljesség, mert a 
folyamatos mindenségről szól a csak pontszerű figyelemre képes ember-
nek. Műfaja szerint dráma; a lényege: filozófia. Kilenc monumentális 
felvonásban, ötven jelenetben nyílik ki az eget, földet és poklot magában 
foglaló kozmosz rettentő látványa. Apokrif drámai apokalipszis ez, 
millenarista evangélium a 20. század végének valláskritikai okosságával a 
10. század szelleméhez és ízléséhez archaizált képekben. A „Divina 
Commedia” és „Az ember tragédiája” tágasságában mozgó mű ez, össze-
foglalás, „Summa”, de nem isteni és nem emberi, nem teológiai és nem 
antropológiai síkon, hanem harmadik rétegbe alászállva, melyben a gono-
szé a főszerep, vagyis Határ drámai „Summá”-ja: „Summa Satanologica”. 

Nem titkolja, hogy a Golghelóghit főművénék, világképet és életérzést 
megjelenítő, filozófiai véleményét drámai víziókban kifejtő munkájának 
tartja. Az utószó szerint 1952-ben a márianosztrai zárkában az állandó 
éhségállapot hatására ébren álmodta ezeket az eleven jeleneteket, szinte 
kiszolgáltatva saját fantáziájának és hallucinációinak, melyekből aztán 
összeállt ez a később írásos formában rögzített közel 1000 oldalas 
„moráliajáték”, vagy mint Kari Kraus írja „Az emberiség végnapjai” című 
tíz estét betöltő darabjáról, „a marslakók színházának készült” dráma, 
azaz „olvasódráma”. A Rákosi-korszak rendőrszervei eszerint olyan ideá-
lis állapotokat biztosítottak a szerzőnek, adekvát keletkezéskörülménye-
ket a műnek, melyeket a misztikusok önként vállalnak magukra a vallásos 
víziók megélésének reményében. Kerényi Károly a „Dionysos” című kö-
tetében a „víziókkal teli Krétáról” ír, a szigetről, mely az ókorban „külö-
nösképp kedvezett a látomásoknak”, s megemlíti, hogy egyes 
északamerikai indián törzseknél a „férfivá avatás” előtt az ifjaknak addig 
kellett böjtölniök a bozótban, míg arcokat nem láttak, míg a víziók révén 
érintkezésbe nem léptek az emberfeletti hatalmakkal. 

Határ Győző koplalása különösen produktív volt. Könyve mint egy ha-
talmas völgykatlan összegyűjti a fantáziából sűrűn alázuhogó látványokat, 

                                                           
346 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 4-5. számában. 
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a grandiózus, de mindig zaklatott, bár a mondanivaló logikáját soha nem 
felejtő képeket. Az olvasó sodródik, hideglelősen belevegyül a babonás 
káprázatokba, talajt már nem érez lába alatt, varázslatok viszik a valósá-
got mozgató nem valós világba, évszázadok, ismerős csillagködök, rok-
kantnak született földi életek, a poklok és mennyek seregei húznak el 
mellette, átható suhogással. A mindenség bomlottan vergődik, elszabadul-
tak az elemek. A képek viharzása világvéghangulatot teremt. Ez a könyv 
választott atmoszférája és végig kitartó szuggesztiója: ítéletidő van, 
„Untergang des Abendlandes”. így hitték az Úr születése után az 1000. 
esztendőben, amikor Golghelóghi drámája, a „Magnus Ludus Passionalis” 
„titokjátéka” lepereg. 

Golghelóghi, ez a furcsa nevű legény – „egy a millióból” – vízimolnár 
fia. Világgá megy, hetykén, papot pukkasztó káromkodással. Még pajzán 
örömöket is visz utravalóul a faluszépétől. Indulása, mint a többié, száza-
ké, kik mennek szerencsét próbálni a falusiaknak mindig vészjósló idő-
ben. Tétova, kicsit mulya, kamaszos, s aztán kitör a sorból, feldönti a ko-
rongoló mintapolcát, széttörnek a mestermunkák, baj bajra következik, s 
hirtelen nekibokrosodik a történet rabelaisi vadsággal, mint valami nagy 
igazságot előkészítő metafizikai burleszk. A részletek helyenként hallat-
lanul izgalmasak – mint a Mágé-jelenet, az üldözések sora, Ramiváld 
megölési kísérletének remek pszichológiai játéka –, de a döntő fordulatok 
rendszerint indokolatlanok maradnak. Golghelóghi sírrablóvá süllyed, de 
szinte minden átmenet nélkül, csodával határosán „a kripta koporsófülkéi 
elhalványulnak s az áttetsző hátfalon szabad vidék, csatamezőn sátrak 
tünedeznek fel, tábortüzek és a tüzeknél harcra készülő talpasok nyüzsgé-
se”. Egyszóval Golghelóghi a sírrabló seregek élére áll és „Krisztus szent 
Beleire” fogadja, hogy „a vár alatt a mezőséget áradattal árasztja”. S meg-
teszi. Hogyan s mint, nem tudhatjuk, mint ahogy azt sem, miért és hogyan 
kerül a seregek éléről, lovagi mivoltából, az immár „Arany-
Golghelógivá” lett nagyúrból ismét botorkáló, sátánkereső zarándok 
Kujáviában, Ravellánában, Átokhegyen és sejtelmes mélységekben hu-
sángoló szerzetesek, emberevő remeték és más keresztény szömyjellemek 
között. Az indoklás talán nem is fontos ebben az esetben, hiszen 
Golghelóghi fő irányát nem a külső tőnyezők határozzák meg, hanem a 
belsők, az akarás, a „csak-azért-is” latorrá válás kísérlete, az ellenvezek-
lés, a sátánkereső peregrináció, a rossz hatalmának kipróbálása, a sátánon 
túltevés szándéka. Ezért is válhat ketté alakja ügyes ötlettel s beszélhet 
egymással „Golghelóghi, aki volt”, és „Hasonmása – Arany Golghelóghi 
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– aki lett”, ketté ágazhat az út, egymást túllicitálva fokozódhat a történés, 
poklokig bodorodó undok tekergéssel. 

Ebben a mesterien leírt, több rétegű iszonyatban sincs kielégülése a 
mérhetetlenül bűnre vágyónak. Szemtől szemben szeretné látni a sátánt, 
de csak „közördögökkel”, „bolhászkodó-tollászkodó” ördöglegényekkel, 
bőregérrel, pocokkal, a lelkek „ricsajkórusával”, na meg Bábindálival, a 
„sepregető ördöggel” találkozik, mígnem lefordul a zuhogón a lávafo-
lyamba. Még az örök kárhozat is kiveti Golghelóghit s pokoljárása után 
belevegyül a vüágvégvárók rajzásába. Újra felvonulnak a szereplők, im-
már feltámadott testtel, kicsit fájós derékkal, még zsibbatag lábakkal, vár-
va a végső magánszámra, a haláltáncra és az utolsó ítéletre. S aztán már 
csak a mindenség hatalmasainak ünnepélyesen manirista jelenete követ-
kezik a kozmikus oltártérben a Pantokrátorral, a Szatanaellal, a Korongo-
ló Istennel, az Advocatus Diabolival és az Advocatus Sanctae Sedis-szel, 
valamint az Isteni Jelenlét Angyalával, meg a Szám tartó Angyallal és 
egyéb kenetteljes személyzettel. ítélnek eleveneket és holtakat. 
Golghelóghi azonban hiába szomjúhozott a kárhozatra, örök tűzre, gye-
hennára, hiába akart túltenni bűnnel a Gonoszon, hiába volt a „Magnum 
Latrocinium"; angyallá kell kárhoznia, ami azt jelenti eme végső megvi-
lágosodás szerint, hogy a Gyenge Oldalon kell maradnia. Az Erős Oldal a 
rossz. Nem a teremtő Isten az úr, ő csak „korongoló” szolga, „kacska fa-
zekas rab”, mert a mindenek ura: a Sátán Úr, a nagy Szatanael. A mi ke-
resztény Istenünknek csupán alárendelt szerep jut, engedelmeskednie kell 
a nála hatalmasabb, sugárfényes, „időtlen-fiatal” Szatanaelnak, „hogy a 
jámborság látszatával és a kegyesség színe alatt, kenetes csaló szerrel a 
Gonosz művét munkálja minden szentjében” és az ember minden ügyét, 
vállalkozását a gonoszság öregbítésére fordítsa. 

Határ Győző világdrámáját nemcsak azért nevezhetjük a mindenség 
könyvének, mert világképet ad és véleményét fogalmazza meg az univer-
zum működéséről, hierarchiájáról, hanem mert az irodalmi eszközök 
használatában is átfogó. Szinte egymással verseng ismerete és képzelete, 
a középkori sötétségben eligazodó vallástörténeti tudása és erudíciójától 
megpendült fantáziája. A színdús látványok és kavargó jelenetek olyan 
bőséggel tobzódnak a könyvben, hogy egyszeri elolvasásra csak tört ré-
szét képes felfogni a halandó, s ezért valóságos bányája lehet jelen és jövő 
irodalmi képkeresőinek. A középkori figurákat, hiedelmeket és ködös 
legendákat barokk habzással, túláramló dekorációs kedvvel halmozza 
egymásra fojtogató mennyiségben. Ahogy a papok, szerzetesek, zarándo-
kok, vásárosok, sírrablók, remeték, szamártáncoltatók, szentek és ördögök 



 

1453 

seregét vagy ahogy a poklok különböző veremöbleit leírja, az nem csupán 
ismerete és variációja az idevonatkozó ábrázolásoknak, hanem olyan ran-
gos és leleményességében vérbő megjelenítés, mely kiállja az összehason-
lítások próbáját, nemcsak a magyar irodalomban. 

A részleteket mindig pontosan rajzolja, még ha a fejük tetején állnak is 
vagy kiforgatott törvényeknek, a kereszténység kegyetlen pszichológiájá-
nak engedelmeskednek. A Ramiváld atya megöléséért rimánkodó szerze-
tes testvérek ájtatos észjárása hátborzongatóan meggyőző: a szent ember 
lelkét feleresztve, mártírkoronát kell adni fejére, hogy köztük maradjon a 
népeket vonzó, vásárt csináló porhüvely-ereklye. így mondja Damján atya 
biztatva a tétova gyilkosnak: „S majdan, azonkoron, Nagy Szent Mártír 
Ramiváld urunk holtában, édes maradványaival ha körünkben marad, ki 
tudja: még véled is csudát teszen és éretted ott fenn közbejár!” Vagy ott 
van Flotilda „pór leányzó” igéző szörnyképe, kinek „szűz testét vérveríté-
kes lepedék borítja”. Környezete jámborul visszanyomja a szüntelen agó-
niába, élet és halál közti lebegő állapotban tartja, hogy ez a sebekkel borí-
tott vakarcs legyen ereklyéjük, az Úrnak tetsző szószólójuk a másvilágon. 
Tolvaj papok, sátános barátok, a hatalom kedvéért készséggel alakoskodó 
püspök, Bogorisz „egyszeri király, beszamaragoló bolyondár fejedelem”, 
aki csak dadogva szól mágikus egyszerűséggel érthetetlen nyelven és a 
megannyi más, egyfelé tartó zarándok, mind-mind jellegzetes, bár a vég-
ítélet furcsa fénytörésében kísértetiesen megnyúló, szürrealista torzalak. 

Messze kimagaslik közülük Golghelóghi, kinek jellemét több oldalról 
közelítő pszichológiával rajzolja a szerző. Kezdetben durcás legényke, 
oldalán állunk, szeretnénk, ha jobban menne sora. Egy idő múlva azonban 
észrevesszük, hogy itt nem a „győz a jobb” morális sablonjának megfele-
lő mesealakról van szó, amolyan középkori Kukorica Jancsiról, kiből vi-
téz lesz, hanem a hitigazságok, sorshelyzetek és önnön akarásai közt há-
nyódó szinkrétista Odüsszeuszról, ki pogányságra és kereszténységre 
egyaránt hajló lélekkel próbálgatja a feldúlt világban – és magában – a 
jóság és a gonosz hatalmát, mígnem a sátán oldalára áll. Felismeri, hogy 
mindenben, a jóban is a rossz munkál, s ezért túl akar tenni elvetemült-
ségben a gonoszon, kárhozatot akaró elszántsággal, mely a fehértüzes 
poklokban is szomjazik a Sátán Úr színről színre való látására. 

Az ismeretek és a fantázia gazdagsága: a nyelv gazdagsága; a képözön: 
szóözön. Határ Győző valóságos nyelvi univerzumot mozgat meg és zúdít 
ránk nyomasztó tudással, poétikus találékonysággal. Egész művét archai-
záló tónusban írja, de természetesen nem tudós pedantériával, hanem ma-
gaválasztotta írói modorban, egyéni régietéssel. így lesz nála a „Jézusom-
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ból” „Jédusom”, a tátongó szakadékból „tátos” szakadék, a furfangból 
„furfánt”, az eretnekből a herezisre utaló régies forma szerint „heretnek”. 
Itt-ott latinosít, új igéket talál ki és az írás nélküli kultúrák nagy lélegzetű, 
körülményes, olykor bizony modoros mondatait hömpölygeti ódon jelzők 
kíséretében. Külön figyelmet érdemelnek az igen nagy számban előfordu-
ló személynevek, melyek néha a középkori lovaghistóriák alakjaira emlé-
keztetnek, néha ötletes toldalékkal és betűcserével torzulnak középkori 
illetőségűvé, vagy pedig mondókákat idéző játékos kitalálások, mint a 
jámbor peregrinusnak álcázott ördögfiókák neve: Málékula, Árenykula, 
Simenkula. Névadásában, szóhasználatában és dekoratív fogalmazásában 
mindig ott érezzük a szerző önmagát is elszórakoztató humorát, melyen 
néha átderengenek a swifti szándékok, a gúny rejtett élei. Teli van a 
könyv az egyházfiakat megcsipkedő, szellemes komédiázással, minden 
mákonyon túllevő racionalizmussal, mely kuncogva mutogat a vallásos 
spekulációk bosszantó képtelenségeire, de nem bárdolatlan ellenségeske-
déssel, hanem általában továbbfűzve-toldva a játék képeit, istenes követ-
kezetességgel az abszurditásig. Egyszercsak azon kapjuk rajta magunkat, 
hogy benneállunk a röhejes végítélet szélesre húzott giccses jelenetében, 
melyben – mint egy hollywoodi bibliafilm gigantomániás forgatókönyve 
előírja – felragyog az „angyalkáprázat”, csillagjáték villan fel a színen, 
„zenei hangzatok képzelménye, fülcsengés szivárványolása”  – ez hát a 
parúzia! Kitárul a „Jehózafát völgye”, végetér a Világút, melyen libasor-
ban jönnek a megszeppent népek és szelíd jósággal köszöntik egymást: 
„Hozottisten ítéletre!” „Adjonisten, Támadatra!” 

A Golghelóghi azonban több, mint egy régivágású kataklizma elképze-
lése, vagy képzettársítások kalandjaiban eltévedt joycei Ulysses. Aki nem 
veszi észre az álomzuhatagok mögöttes gondolati területét, az csak tarka 
képeket lát, mókás felsüléseket, romantikus színeket, éghasadást, földin-
dulást. Pedig nem a meskete, nem is vízió vagy a szójáték és a pszicholó-
giai rajz a lényeg, hanem a filozófia, melyet a könyv tulajdonképp csak 
illusztrál, persze igen gazdagon. A részletek betájolt zuhanásából, a láto-
mások kozmikus sokaságából lép elő a szörnyű játék metafizikai tétele, 
Határ határokat szinte nem ismerő pesszimizmusa. Hogy a lényeget itt 
kell keresnünk, nem megsejtés vagy épp erőltetett beleolvasás részünkről, 
hiszen a közel 200 oldalas, külön könyvnek, valláskritikai és -történeti 
monográfiának is beillő utószóban világosan kimondja a szerző és a rá 
jellemző szertelen bőséggel ontja bizonyítékait állításainak és „nem-
euklideszi metafizikájának” igazolására. 
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Filozófiai felfogásában két fő síkot különböztethetünk meg: az egyik 
kritikai, tudatosító és lebontó jellegű, a másik spekulatív és kísérletképpen 
újrafelépítő, de végeredményben szintén nem pozitív kicsengéssel. A két 
sík együttesen érzékelteti Határ Győző kozmikus pesszimizmusának di-
menzióit. 

Ha a kritikai vonatkozásokat tekintjük, a Golghelóghit felfoghatjuk 
dramatizált ideológiakritikának. A keresztény világnézet gondolatait és 
gondolkodási sémáit vizsgálja visszakereső, történelmi módszerrel. Egy-
részt megmutatja, hogy a sokszor a magátólértetődőség rangját élvező 
elméletek és észjárások érvényét mennyire nem a valóság adekvát meg-
ismerése biztosítja, hogy mennyire nem racionális, nem tudományosan 
igazolható gondolkodási eljárásokkal és azok eredményeivel van dolgunk, 
hogy tehát a vallás viszonylag későn, a felvilágosodás hatására felvett 
racionalitasa csupán a racionalitás látszata. Másrészt – és ezzel összefüg-
gően ráébreszt a mai, szublimált, a tudományokban és a modern civilizá-
ciós igényekben megmártott keresztény gondolkodási módszerek sötétén 
mitikus eredetére. A felebaráti szeretet, az emberség vallása az 
embertelenseg történelmi talapzatán áll; a kereszténység első évezrede 
kegyetlen küzdelem a pogányság ellen a keresztény barbárság uralmának 
biztosítása érdekében. A dekadens Róma volt a már-már mindenen túllé-
vő toleráns humanitás világa, melybe betört a keresztény gorombaság a 
maga szedett-vedett primitív hiedelmeivel és „lényegi türelmetlenségé-
vel”. 

A szerzőnek természetesen nem az újjalmutogató blaszfémia a célja, 
hanem a hittörténet zavaros előzményeinek, elképesztő vegyességének 
irodalmi érzékeltetése. „Az írás a tudatosítás felszikrázása” – írja egy he-
lyen. Tudatosítani akar, ráeszméltetni „valaha-volt élet rettentő premisz-
szájára”, világunkat, értékelésünket és gondolkodásunkat meghatározó 
erejére. A jelen többnyire tudatosság nélkül úszik a mérhetetlen múlt fel-
színén. Hullámok, rétegek, áramok, évezredek gondolat- és képhinárja 
szabja meg a ma élő életútját, érzését, problémalátását még akkor is, ha 
azt hiszi, semmi köze az ősökhöz, hagyományokhoz, Golghelóghi világá-
hoz, ha úgy viselkedik is, mint a ficka dugó a habokban, a felületen él-
vezve önmaga vélt individualitását. Határ Győző bejárja számos ma élő 
keresztény hitelem elvadult forrásvidékét, valóságos szimbólumkutatáso-
kat végez, melyek során eltűnik a teológiai tanítások, hitágazatok, legen-
dák, imák, jelképek, adorációs mozdulatok, liturgiák egyszerisége, érvé-
nyük relativizálódik, esetlegessé válnak, s végül az a benyomásunk tá-
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mad: lehetnének más dogmák, más formulák, más szertartások stb. a ke-
reszténység alkotó elemei, az üdvösség megszentelt feltételei. 

Ebbe a lehetőségbe kapcsolódik be a szerző megfontolásainak másik 
rétege. Ha az emberi hiedelmeknek abban a nagy keverékében, melynek 
neve kereszténység, a merő esetlegességnek ily nagy szerep jutott, ha tör-
ténelmi tényezők véletlen együttese és az emberi döntés emelte ki a szá-
mos „heretnek” tanból az „igazit”, a kötelezőt, akkor végeredményben 
tetszés szerinti spekulációkkal toldhatjuk meg az eddigieket. Határ Győző 
annyira komolyan veszi a kereszténység vallási világképét, hogy szembe-
állít vele egy másikat. Igaz, nem az érvényesség deklarálásának szándé-
kával, hanem csak kísérletképpen. Ennek lényege az az elvetélt 
manicheista elgondolás, hogy – mint Golghelóghi történetéből láthattuk – 
nem a teremtő Isten a mindenseg ura, hanem a Gonosz. Szerinte semmifé-
le kényszerítő ereje nincs annak a teteinek, hogy a jóság princípiuma 
mindenek forrása; sőt a tapasztalati anyag elborító sokasága és állandó 
ismétlődése inkább azt látszik igazolni, hogy a rossz uralkodik, hogy az 
ember eredendően gonosz, hogy a vegesseggel kegyetlen sorsot mért rá a 
mindennél hatalmasabb őselv, melyet Satannak is nevezhetünk. Ez nem a 
szerző hite, ezt csak a hit éppoly lehetosegenek tartja, mint az ellenkező-
jét. Mindenesetre ezzel a metafizikai kiegészítéssel válik csak igazán 
pesszimistává a mű: a keresztény hittetelek kritikája és karikírozása a ta-
gadás egyik része, és a másik, melyet próbaképpen a helyére tesz, semmi 
jóval nem kecsegtet: a gonoszság mindenható világuralmat tetelezi. 

Hogy Határ Győző mindezt hímezve mondja el, a Gonosz és a Jó har-
cát az irodalmi eszközök káprázatos ontásával jeleníti meg, néhány száz 
évvel ezelőtt aligha menthette volna meg attól, hogy művével együtt 
megégessék és kiátkozzák golghelóghizmusat. Ebből is latszik, hogy iga-
za van: kereszténység utáni korban élünk. 
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FODOR ISTVÁN 
Ismeretien eredetű szavaink347 

– Gondolatok az új etimológiai szótárról – 
 
Három vaskos kötet foglalja egybe a több, mint 90.000 szóalakot. Az uj 
mű, A magyar nyelv történeti-etimológiai szotara (Budapest, Akadémiai 
Kiadó, I. 1967, II. 1970, III. 1976), amelyet egy nagyobb munkaközösség 
készített, a harmadik kötet végén összesítő statisztikai adatokat is közöl a 
címszavakról, a származékokról és a szójelentésekről, de a részletezés 
még csak a címszavak kezdőbetűire terjed ki, valamint az egyes kötetek-
re, mint egységre. A Magyar nyelv értelmező szótára (1959-1962) mind a 
hét kötetben és az utolsó végén betű szerinti statisztikát ad. Nem sokkal 
megjelenése után pedig számos ertekelo cikk jelent meg róla kvantitatív-
statisztikai adatok bemutatásával. Az uj etimológiai szótár még friss, ala-
pos feldolgozás csak később varhato, de bizonyos, hogy ez a mű jóval 
nehezebb feladatok elé állítja a nyelvstatisztikusokat, mint az értelmező 
szótár és a korábbi hasonló kiadványok. A történeti és etimológiai értel-
mezés, a szócikkek adatainak tipologizalasa, kvantitatív kiértékelése 
ugyanis újszerű problémák megoldását kívánja. 

Itt az első, „kisipari” eszközökkel kimunkált saját statisztikai adataimat 
szeretném bemutatni nyelvünk története iránt érdeklődő olvasóinknak, 
egyben ízelítőt adva néhány fogasabb elmeleti problémáról is. Hangsú-
lyozom azonban, hogy nem vagyok statisztikus, nem akarom a 
számítástechnikusok kenyerét elvenni, csupán a statisztikai (gépi) feldol-
gozás előtti csoportosítás és rostálás előmunkálatait kezdem meg. E cél-
ból az őstörténeti vonatkozásban sokak előtt legizgalmasabbnak tűnő ún. 
ismeretlen eredetű szavainkat fogom vallatóra. Egy amatőr nyelvész, Há-
ry Györgyné a Valóság 1976. évi 10. számában (94–101 1.) Kiegészítések 
egy nyelvvita történetéhez címen közölt cikkében a magyar szókészlet 
50%-át megfejthetetlennek véli. Ez az alaptalan számadat a nyelvi kérdé-
sek iránt érdeklődő nagyközönség körében Magyarországon és nyugaton 
egyaránt különféle téves nézetek forrásául szolgál, ahogy erre az Irodalmi 
Újság 1977. szeptember–októberi számában már utaltam. 

A szóban forgó kérdés tehát leegyszerűsítve így hangzik: hány olyan 
szó van a magyarban, amely ismeretlen eredetű, vagyis nem örököltük 
megváltozott tonnában vagy jelentésben az uráli alapnyelvből, és nem 

                                                           
347 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 4-5. számában. 
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kölcsönözhettük más nyelvből, mert sem a finnugor nyelvekben, sem a 
számításba jövő idegen nyelvekben (szláv, német, francia, latin, török, 
alan, perzsa stb.) nem találunk olyan szóalakot, amelyikből kérdéses sza-
vunk levezethető volna, de nem is keletkezhetett a magyar nyelv önálló 
eleteben (pl. hangfestő szó)? Vele összefügg a következő kérdés: Hány 
százalékát teszik ki ezek az ismeretlen elemek nyelvünk szókincsének? 

Mielőtt azonban belefognék e kérdések megválaszolásába, egy kis ki-
térővel hadd vázoljam a magyar etimológiai kutatások történetét és az uj 
szótár némely jellegzetességét, amely problémánk szempontjából rele-
váns. 

A háromkötetes munka, amely 1961-ben indult meg, és 15 éven át ké-
szült, nem az első ilyen vállalkozás a magyar nyelvtudomány történeté-
ben. Nem számítva szerényebb igényű korábbi próbálkozásokat – beleért-
ve az 1862–1874 közt kiadott hatkötetes Czuczor – Fogarasi-féle nagy-
szótár többnyire ötletszerű szószármaztatásait  – két jelentős mű előzte 
meg. Az egyik Gombocz Zoltán és Melich János Magyar etimológiai szó-
tára, ez az óriásira méretezett, némely tekintetben a jelenleginél apróléko-
sabb, részletesebb kompendium, amely azonban befejezetlen maradt. Első 
füzete 1914-ben jelent meg, az utolsó 1944-ben a g-betűs szavak első ne-
gyedéig. A két világháború, a túlméretezett tervezés és nem utolsósorban 
Gombocz 1935-ben bekövetkezett hirtelen halála miatt egyre vontatottab-
ban haladó, majd félbehagyott vállalkozás így is tiszteletet érdemek mód-
szere és meglévő adatai forrásul, útmutatóul szolgáltak az elmúlt évtize-
dek etimológiai kutatásai számára. A másik komoly előzmény nemrég 
elhunyt nyelvészünk, Bárczi Géza egykötetes 1941-ben kiadott Magyar 
szofejto szótára. Ez a mű kettős jellegű: egyrészt a Gombocz–Melich szó-
tár befejeztéig kívánta a tudományos igényeket pótolni, másrészt a széles 
érdeklődés folytán tudománynépszerűsítő szerepet vállalt és töltött be 
napjainkig. Hadd említsem meg, hogy már Barczi szótárának megjelené-
sekor a legtöbb európai nyelvről nem is egy tudományos és több közhasz-
nú szófejtő szótár jelent meg. 

Mi a tudományos etimológiai szótár fő célja? Szemben a múlt századi 
kiadványokkal, amelyek főképpen a szerzők saját eredetfejtő javaslatait, 
ötleteit foglalták össze szótár formájában, a modern kiadványok feladata 
nem elsősorban a szerkesztők saját megfejtési kísérleteinek bemutatása, 
sem a „végérvényes” eredményekre való törekvés, hanem az egyes cím-
szavakról megjelent irodalom kritikusan megrostált összeállítása, a forrá-
sok legfontosabb adatainak közlése, a belőlük kikövetkeztethető legvaló-
színűbb feltevés felállítása az esetleg ellentmondó nézetek mérlegelése 
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után. Vagyis a korszerű szófejtő szótárak fo feladata nem maga a szár-
maztatás, hanem a további kutatások támogatása. Ilyen enciklopédikus 
művek hiányában a mai etimológus sziszifuszi munkát végezne, mert 
aligha volna képes egymaga áttekinteni az addig ezernyi kiadványban, a 
világ minden táján megjelent tanulmányokat, cikkeket. Az említett két 
elődjével szemben a most kiadott magyar etimológiai szótár határozottan 
ennek a célnak akart megfelelni. Barczi maga szinten törekedett erre, ám-
de a mű ismeretterjesztő voltánál fogva kénytelen volt az eredet kérdését 
megtenni a szócikkek magvának. Az új szótár élődéinél óvatosabb, de – 
amint az előszó elmondja – saját megoldási javaslatai fejti ki olyan szavak 
származásáról, amelyekre vonatkozóan egyáltalán nem találtak szakiro-
dalmat, vagy pedig a néhány korábbi nezet szakszempontból nem volt 
elég alapos. Itt megjegyzem, hogy a szerkesztők csak a szakirodalom 
(nyelvtudomány és határtudományai, történelem, néprajz stb.) megállapí-
tásait dolgozták föl, laikus ötleteket nem vettek figyelembe. 

Egy másik célkitűzése az új szótárnak címében is olvasható, hogy ti. 
történeti jellegű. Etimológia tulajdonképpen elképzelhetetlen szótörténet 
nélkül, vagyis hogy a keresett szó történetét, korábbi alakjait, jelentéseit 
legelső előfordulásáig, tehát ahogyan a legrégibb írott forrásban található, 
bemutassa és értékelje. Enélkül csak mai alakjában és nyelvjárási alakvál-
tozataiban vethetnők össze más nyelvi megfelelőivel, ami szükségképpen 
hibás következtetésekre vezetne. Így nevet igénk nehezebben volna ösz-
szevethető a meünty és hasonló hangzású vogul alakváltozatokkal, ame-
lyek ugyancsak ezt jelentik, ha nem fordulna elő a szó a középkorban 
főképp mevet alakban, legtöbbször a Jókai Kódexben (1372-ból, ill. 1448 
körüli másolatában). 

Az igényesebb etimológiai szótárak legalább a szó első előfordulását 
közlik. Az angol nyelv nagyszótára, az ún. Oxford-szótár pedig tulajdon-
képpen nyelvtörténeti és etimológiai szótár, amelynek különben az a gya-
korlati hátránya, hogy élő szókapcsolatokat alig tartalmaz szemben a leg-
újabb magyar értelmező szótárral. Az első magyar kifejezetten nyelvtör-
téneti szótár Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond szerkeszteseben 1890–
1893 közt jelent meg. A háromkötetes munkát nem szerkesztették egysé-
ges szempontok szerint, az anyagot nem ellenőriztek kellőképpen, több 
hanyag gyűjtő akadt a munkatársak közt, adatait tehát csak kellő óvatos-
sággal lehet használni. A mulasztásokat pótlandó az új etimológiai szótár 
szerkesztősége kiegészítő gyűjtést végzett a régiségből, többek közt újra 
földolgozta okleveleink anyagát 1200-ig bezárólag, minden nagyobb szö-
veges nyelvemléket 1500-ig a kisebbeket 1526-ig stb. A három kötet tehát 



 

1460 

sok új nyelvtörténeti adatot tartalmaz. De egy-egy szó és származék mel-
lett gyakran nemcsak az először előforduló alakok szerepelnek, hanem 
későbbi alakváltozataik is, ha ezek a szó története és származása szem-
pontjából fontosabb adalékok. Persze az új történeti-etimológiai szótárunk 
(továbbiakban TESZ) nem pótolja a korszerű nyelvtörténeti szótárt, 
amelynek munkálatai folyamatban vannak, s amelynek kéziratos anyagá-
ból a TESZ is merített. 

Az elmondottakból következik, hogy az új szótár hosszabb-rövidebb 
szócikkei csupán kritikailag rendezett összefoglalói a rájuk vonatkozó 
jóval terjedelmesebb irodalomnak, a TESZ által idézett források többezer 
kötetre, egy könyvtárnyi irodalomra terjednek, nem is szólva a nem idé-
zett, de a szerkesztés folyamán számba vett munkákról. Ez a helyzet min-
den modern tudományos igényű etimológiai szótár vonatkozásában is. 
Aki tehát bármely magyar szó eddigi megfejtéséhez hozzá akar szólni, 
annak először át kell tanulmányoznia az új szótárban közölt irodalmat és 
az egyes korábbi cikkek, tanulmányok által idézett többi forrást, nem be-
szélve a nyelvtudományi szakismeretről mint kötelező előfeltételről. A 
szószármaztatás szakemberei mindig így jártak el, és az egyes szavak 
etimonjára, eredetére vonatkozó határozottabb vagy bizonytalanabb vé-
leményüket különféle folyóiratokban vagy önálló kiadványokban közöl-
ték, ahol kellő hely állt rendelkezésükre bizonyítékaik kifejtésére és az 
eltérő nézetek cáfolására. Újra hangsúlyozom tehát, hogy a TESZ és más 
mai szótárak etimológiai állásfoglalása másodlagos fontosságú, igazi hi-
vatásuk nem ez, hanem a jól szelektált adattárra épített tájékoztatás. 

Tudnunk kell még egy-egy nyelv etimológiai irodalmáról, hogy a 
TESZ-szerű kompendiumok és az egyes szavakról írt tanulmányok, cik-
kek közt összefoglaló monográfiák készülnek egy-egy speciális területről. 
A magyar szókincs történetéről számos ilyen munka jelent meg, amely-
ben az ősi szókincs, illetve az idegen hatások vannak szótárszerűen, de 
elméleti alátámasztással feldolgozva. Említsük meg a TESZ forrásai kö-
zül az alábbi fontosabb ilyen monográfiákat, szótárakat: 

A magyar szókincs finnugor elemei címen 1967-en és 1971-ben már 
megjelent két kötet ugyancsak egy közösségi munka eredményeképpen, 
amelynek szerkesztése korábban indult meg, mint a TESZ-é, de aztán 
egymás eredményeit fölhasználva párhuzamosan haladtak, így a készülő 
mű harmadik kötete rövidesen várható. 

Az egyes jövevényszavak monográfiái közül Kniezsa István A magyar 
nyelv szláv jövevényszavai (1959), Fludorovits Jolán A magyar nyelv latin 
jövevényszavai (1937), Gudrun Kobilarov-Götze Die deutschen 
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Lehnwörter der ungarischen Gemeinsprache (1972), Gombocz Zoltán 
Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache 
(1912), Bárczi Géza A magyar nyelv francia jövevényszavai címűeket 
sorolom itt föl. Az elsőnek említett kétkötetes mű különben befejezetlen 
maradt Kniezsa korai halála miatt, noha a szerző munkakedvét amúgy is 
lelohasztotta a hivatalos elismerés mögötti kedvezőtlen fogadtatás kollé-
gái részéről. 

E magyarázat után közelebb kerültünk e cikk elején föltett kérdés 
megválaszolásához. Azonban még el kell határolnunk ismeretlen eredetű 
szavainkat a bizonytalan és biztos eredetűekétől. A szerkesztők igyekez-
tek határozott különbséget tenni e kategóriák között, hogy a nem szakem-
ber olvasó is könnyen eligazodhasson. A tájékoztatóban (I. kötet, 29. 1.) 
fölsorolják etimológiai állásfoglalásaik típusait, s a nem biztos eredetű 
címszavakat tömören így különböztetik meg: 

Gyakori eset, hogy a címszó eredete igazolhatóan visszavezethető a 
finnugor vagy ugor alapnyelvre, illetőleg valamely átadó idegen nyelvre, 
sőt lehet olyan alakulat, amely a magyar nyelv külön életében keletkezett, 
de vannak tisztázatlan részletek a szó hangalakja vagy jelentése körül. 

Ha a származás tekintetében több a bizonytalanság, nemcsak egyes 
részletek, hanem még a végső etimon sem teljesen igazolható, akkor a 
javasolt megfejtést „valószínűleg” vagy „bizonytalan eredetű; talán” meg-
jegyzés vezeti be. 

Ha az eredetről nem egy, hanem több olyan nézetet állítottak föl, ame-
lyek közül egyik sem zárható ki teljesen, persze eltérő következtetéseik 
végeredményben a megfejtés bizonyosságának értékét csökkentik, a szer-
kesztőség mindegyiket feltünteti ugyan, de első helyre teszi azt, amelyik-
nek nézetét a maga részéről a legvalószínűbbnek tartja. 

Ha semmiféle elfogadható javaslat nem akad, sőt a szerkesztők maguk 
sem tudnak ilyet, akkor „ismeretlen eredetű” lesz a szó etimológiai minő-
sítése. 

A többi címszó származása biztosra vehető, ezt a szócikkben határo-
zottan jelzik. 

Ez a tájékoztató nem érzékelteti eléggé a bizonytalansági fokozatokat. 
Ezért itt az alábbi értékrendet állítom föl a bizonyosság egyre csökkenő 
foka szerint: 

Biztos etimológiájú szavak, 
Biztos eredetű szavak nem teljesen tisztázott részletproblémákkal, 
Olyan szavak, amelyeknek eredetmagyarázata elég nagy valószínűség-

gel elfogadható; ide tartoznak a „valószínűleg” bevezetővel kifejtett 
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származtatások, továbbá a „vitatott eredetű” szavak első helyen fölsorolt 
javaslata, 

A bizonytalan eredetűnek minősített szavak „talán” megjegyzésű ma-
gyarázattal, és a vitatott eredetűek 2. helyen fölsorolt javaslata, 

Az ismeretlen eredetű szavak. 
Az 5. típusba azon elemeink tartoznak, amelyek sem az ismert finn-

ugor nyelvek és a kikövetkeztetett finnugor vagy ugor alapnyelv, sem a 
számításba jövő idegen nyelvek hasonló jelentésű vagy nagyjából ugyan-
abba a fogalomkörbe tartozó szavaival nem vethetők össze. 

A fenti tipologizálás az első látásra alkalmasnak látszik statisztikai 
számításokra, hiszen a megadott biztos etimológiák vagy a néhány, bi-
zonytalanságot kifejező minősítés alapján a címszavak megszámlálható 
oszlopokba sorakoztathatok. A dolog mégsem ilyen egyszerű. A „talán”, 
„valószínűleg” stb. kifejezések nyelvileg és számítástechnikailag megkü-
lönböztethetők ugyan, ámde olyan árnyalati különbségeket takarnak, ame-
lyek csak a szerkesztők szubjektív döntései alapján alkotnak külön cso-
portokat. Ez vonatkozik az e cikkben vizsgált kérdésre is. A bizonytalan 
eredetűnek nyilvánított címszavak közt ugyanis számos esetben alig talá-
lunk reálisabb etimológiai ötletet, mint sok ismeretlen eredetű szó eseté-
ben, ugyanakkor ez utóbbi csoportban összesen 52 alapszót találtam, ame-
lyekre vonatkozóim azért már publikáltak bizonyos kevéssé elfogadható 
megoldásokat. Ezt az ötvenkét szót külön fogom jelezni az ismeretlen 
eredetű szavak statisztikájában. Hangsúlyozom, hogy magam nem olvas-
tam el a vonatkozó irodalmat, hanem csupán a szócikkben közölt adatokra 
támaszkodtam. Mindebből látszik, hogy a fogalmazástól sok függ, az 
egyes szótári adatokat külön-külön mérlegelni kell statisztikai vagy egyéb 
jellegű általánosítások felállítása előtt. Különösképpen a nyelvstatisztikus 
legyen óvatos. Helyesebb a szerkesztőséggel együttműködve végrehajtani 
a kvantitatív vizsgálatokat. 

De taglaljuk tovább az ismeretlen és bizonytalan eredetű, valamint is-
mert származású szavaink közti döntések valószínűségi értékét. Az előbb 
inkább csak a fogalmazási stílusból eredő nehézségekre utaltam. Most a 
döntések néhány elvi nehézségéről teszek említést, olyanokról, amelyek 
mérlegelésében túl szigorúan járt el a szerkesztőség, vagyis nézeteinek 
valószínűségét csekélyebbre értékelte, de olyan problémáról is, amely 
arra int, hogy egy sereg biztosabbnak vélt etimológia még kételyeket vet-
het föl. 

Az előszóban azt olvassuk (13. 1.), hogy a szerkesztők igyekeztek a 
legmesszebbmenő óvatosságot alkalmazni etimológiai magyarázataikban. 
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Ez az állítás lényegében megfelel a valóságnak, sőt olykor túlzott szigorú-
ságot tapasztalunk. 

Nemegy ősi szavunkról azt állítja a TESZ, hogy megnyugtató származ-
tatásának akadálya az a tény, hogy csupán a távolabb rokon finnugor 
nyelvekben van egyeztethető adata, míg a vogul és osztják nem ismer 
hasonló adatot, sőt a legtöbb finnugor nyelvben nincs vele összevethető 
alak. így a rak igénket a TESZ csak valószínűleg véli finnugor eredetű-
nek, ti. csupán a finnben és észtben található megfelelője: finn rakentaa 
(nfa-képző) 'készít, javít, épít', észt rakendama 'feszít, bekerít, foltoz, be-
fog stb.' (III. kötet, 3391.). 

A magyar nyelvtudományban alig vettek tudomást az ún. 
neolingvisztika módszeréről, amelyet olasz nyelvészek, M. Bartoli, G. 
Bonfante és mások dolgoztak ki egy fél évszázada, amelyet a 
romanisztikában, a latinból származó leánynyelvek kutatásában szoktak 
alkalmazni. Ez az irányzat az összehasonlító és történeti módszer ellenlá-
basaként született meg, noha annak uralmát komolyan soha sem veszé-
lyeztette, és a rokon nyelvek szókincsének vizsgálatához, a szavak kelet-
kezésének, megőrzésének és pusztulásának megfigyeléséhez hasznos ész-
revételeket szolgáltat. A módszer lényege az, hogy a rokon nyelvek föld-
rajzi fekvését, a nyelvterület nagyságát és kiterjedését veszi alapul a nyel-
vi változások kiértékelésében, erre építi következtetéseit. Az egyik tör-
vényszerűség a neolingvisták szerint az, hogy az újabb keletkezésű pe-
remterületek általában megőrzik az eredeti szóalakot, míg a változások 
inkább a központi területeken keletkeznek. Hogy egy példával mutassam 
be a neolingvisztika gondolatmenetét, Itália az újlatin nyelvek történeté-
ben mint központi fekvésű terület a legrégibb nyelvi alakok kiindulópont-
ja volt, ezzel szemben Hispánia, Gallia (Franciaország) és Románia hozzá 
képest újabb nyelvterület, amelyek közül Hispánia (Spanyolország és 
Portugália) és Románia tekinthető archaikus peremterületnek, míg Gallia 
a nyelvi neologizmusok szülőhelyének, de Itália szintén számos változás 
kündulópontja a peremterületekhez képest. A latin caput 'fej' valóban nem 
maradt meg sem az olaszban, sem a franciában, hanem csak a peremterü-
letek új nyelvében, a spanyolban (cabeza), a portugálban (cabega) és ro-
mánban (cap). Mint ismeretes a „fej” neve franciául tété, olaszul testa, 
amelyek egy vulgáris latin testa 'cserépedény' szóra mennek vissza, vagy-
is hasonló jelentésváltozással keletkezett az új szó, mint a magyar tréfás 
diáknyelvi „köcsög”. 

Az ugor nyelvek viszonylatában ilyen központi fekvésű terület a Vol-
ga-kanyar táji őshaza lehetne, de az ott beszélt nyelvet csak rekonstruált 
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formában ismerjük, nem úgy, mint a román nyelvek ősét, a latint. Ám a 
neolingvisták által megfigyelt szabályszerűség a finnugor nyelvekben is 
érvényesül. A magyar és a balti finn nyelvek (finn, észt, karjalai stb.) pe-
remnyelveknek tekinthetők, semmi rendkívüli nincs benne, ha számos 
régi alapszó éppen ezekben a nyelvekben maradt meg, míg kihalt a többi 
finnugor nyelvekből. Sajnos az ugor alapnyelv nem lévén irodalmi nyelv, 
nem bizonyítja, legföljebb megengedi egy hipotétikus rakke–féle ige léte-
zését, amelyet én azért nagyobb valószínűséggel fogadnék el, mint a 
TESZ. 

A megnyugtató azonosításoknak legfőbb akadálya vagy a magyar szó 
hangalakjának bizonyos fokú eltérése a hangtörvények ismeretében var-
ható alaktól, vagy pedig a fonetikai és morfológiai szempontból kifogás-
talan szó jelentésének és korábban kimutatható jelentéseinek a rokon 
nyelvi megfelelők jelentésétől való több-kevesebb eltérése. Az előbbi 
esetre példa az enyv, amely összevethető ugyan a vogul iljem, eljem és 
osztják cjem, ájem szavakkal, amelyek ugyancsak enyvet jelentenek, ám-
de bebizonyítottnak ezt a szóegyeztetést csak akkor tekinthetnok, ha a 
magyar szó első mássalhangzója korábban j vagy gy lett volna, ezt azon-
ban nem tudjuk kimutatni a régiségből, mert a legkorábbi adat egy 1226 
táján kelt oklevélben már n mássalhangzót tartalmaz: eneu. A TESZ az 
enyv szót csak „valószínűleg” tekinti ugor eredetűnek (I. kötet, 722. 1.). 
Megjegyzem, főként nyomdatechnikai okokból a finnugor és esetleg más 
nyelvi adatokat mellékjelek nélkül, de a magyar helyesírás betűi szerint 
közlöm. A másik bizonytalansági tényezőre példa a szügy. E szavunk 
egyeztetése a rokon nyelvi adatokkal hangtani szempontból nem ütközik 
nehézségbe (finn sisacin 'be, befelé', szamojéd szuzo mell, szuszé 'belső 
rész') azonban az új szótár szerkesztői nem latjak kellőképpen igazoltnak 
a magyar szó jelentésének fejlődését az eredeti „belső rész”-ből kiindulva 
a „test belseje” jelentésváltozáson at a mai „állat mellrésze” stádiumig. 

Lehet, hogy nem nyelvész szemszögből tekintve mindez csak szőrszál-
hasogatásnak tűnik, de ha nem állítunk föl következetesen szigorú mércét 
a származtatásokra, akkor visszaesünk a múlt századbeli delibabos nyel-
vészkedés színvonalára, amely minden szabályszerűség nélkül rokonított 
némileg összecsengő szavakat csak szemantikai bukfencekkel összevethe-
tő jelentéseik alapján. Mint korábbi cikkeimben mar bemutattam, még ma 
is ilyen „módszerrel” buzgólkodnak a magyar-sumer rokonság hívei. 

Van azonban szókincsünknek olyan rétege, amely kialakulása szem-
pontjából a legkevésbé ellenőrizhető, a hangutánzó és hangfestő szavak 
kategóriája. Sok természetes hangjelenségnek (állatok hangjai, menny-
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dörgés, vízcsobogás) vagy mesterséges zörejnek (gépcsikorgás) neve úgy 
alakul ki, hogy beszédhangokkal próbáljuk utánozni őket. Minthogy e 
hangok az emberi fül számára azonosan érzékelhető jelenségek, kifejezés-
formájuk az egymástól igen különböző nyelvekben eleg hasonló szokott 
lenni, gondoljunk arra, hogy a kakukk neve a németben Kuckuck, az an-
golban cuckoo, franciául coucou, a kakas magyarul kukorékol, németül 
kikeriki schreien, franciául lancer són cocorico, angolul cock-crow stb., 
és ezek egymástól függetlenül keletkeztek. A hangfestes eseteben nincs 
szó megindító hangképzetről, hanem valamely mozgás vagy cselekmény, 
esetleg elvont tulajdonság vált ki bennünk olyan természetes hangképze-
tet, amely egyben érzelmileg színezi a kifejezést, s ugyancsak hasonló 
hangváltozatokat eredményezhet különböző nyelvekben, noha az alaki 
különbségek rendszerint nagyobbak, mint a hangutánzó szavak viszonyla-
tában. Ilyen hangfestő szavaink a kecmereg, birizgál, settenkedik, kacska 
stb. E hangszimbolikus úton keletkezett szavakra jellemző a többi közszó-
tól különböző szótag- és hangösszetételük, főleg pedig hogy igen sok vál-
tozatban fordulnak elő a nyelvjárásokban és a nyelvemlékekben, pl. biriz-
gál, bizirgál, birizgál, birizgel, birizsgél, biridzgél, barizgál (I. 305. 1.), 
kecmereg, kecmelyeg, kecmerög, keszmereg, kecmerkedik, kecmeredik, 
keszmerkedik, gecmereg (II. 418—419. 1.). Vannak igen régi eredetű 
hangszimbolikus szavaink, amelyek még az uráli együttélés idejében ke-
letkeztek, pl. fúj, sürög, noha olykor nehéz megmondani, hogy valóban 
közös eredetről vagy csak hasonló módon keletkezett hangszimbolikus 
szóalakokkal állunk-e szemben, mint a koppant, kopog ige esetében. 
Vannak azonban újabb korban keletkezett hangfestő-hangutánzó szava-
ink, pl. csilingel, amelyet először Petőfi írt le ebben a sorban: „Minden 
eszmém tündércsengettyű volt, / Mely bűbájosán csilingele.” Persze e szó 
azért a múlt század közepénél biztosan korábbi. Nos e hangszimbolikus 
szavak száma igen nagy nyelvünkben, sőt érdekes, hogy különösen nagy-
számú olyan szó képződött belőlük, amelynek hangfestő-hangutánzó vol-
tát föl sem ismerjük, pl. mókus, ájul, ámul, tapasz, tapad, csábít, fecske, 
gége. A baj az, hogy igen nehéz bizonyítani a hangszimbolikus eredetet. 
A sokféle alakváltozat és a hangtörvények szerint várható alaki fejlődés 
gyanút kelthet ez irányban, de egyszersmind gátolja a bizonyítéksor ösz-
szeállítását. Szókincsünk olyan fontos alkotóelemei, mint pl. a fordít, for-
dul, csoport, világ és a vele valószínűleg összefüggő virág, villan (villany, 
villamos), villog stb. hangszimbolikus eredete feltehető ugyan, de teljesen 
bebizonyítva nincsen. Vitatott, nem biztos származású szavaink közül 
igen sokról gyanítható a hangszimbolikus eredet a TESZ szerint, ame-
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lyeknek egy része talán a jövőben mégis ismeretlennek bizonyulhat, má-
sik részéről persze bebizonyosodhat az etimológusok eddigi feltevése, és 
ebben az esetben a biztos etimológiájú rétegbe fog tartozni. 

A kevésbé biztos szóanyag jelentős része alkalmasint származékszó, 
csupán az alapszó vitás, és tulajdonképpen azért is nehéz a kérdéses alak 
alapszói vagy származékszói természetét kimutatni. Hogy egy példán 
jobban lássuk a biztos és bizonytalan származékszavaink ellentétét, a 
szemölcs kétségtelenül a szem 'mag, gabonaszem' főnévből keletkezett 
(III. 718–719) egy korábban gyakoribb -cs kicsinyítőképző hozzáadásá-
val. Ezzel szemben a szikár alighanem a szív(ni) igéből alakult melléknév; 
a jelentésfejlődés szintén megmagyarázható, ti. a nedvességtartalom eltű-
nése, kiszívódása utáni állapot, akárcsak az ugyanezen igéből keletkezett 
szikkad (III. 750–751), ámde a -k mozzanatos igeképző hozzáadása az 
igetőhöz a végmássalhangzó kiiktatásával nehezebben magyarázható kü-
lönösen a szikár esetében. Érdekes, hogy a szótár a szikár címszót csak 
valószínűleg tekinti származéknak, a szikkad igét biztosan annak, csupán 
az etimológiai indokolásból tűnik ki a szerkesztőség kételye. De akármi-
lyen bonyolult is az említett származékszavak keletkezése, aligha lehet itt 
más eredetre gondolni, mint ami a magyar nyelv belső szóteremtő eszkö-
zeinek működéséből következik. Szamos ilyen feltételezett származék-
szónak nem is egy, hanem olykor két hipotetikus alapszava van, mint a 
roncsol igének, amely vagy a romlik, ront vagy esetleg a rongy alapszó-
ból keletkezhetett az eddigi föltevések szerint (III. 441). Persze jócskán 
találunk olyan vitatott eredetű címszavakat, amelyeknek egyik lehetséges 
etimonja magyar alapszó, a másik pedig idegen elem. A veszteg, vesztegel 
szavunkról pl. azt olvassuk (III. 1129 – 1130. 1.), hogy a vész, veszik igé-
ből keletkezett, amely talán finnugor eredetű, és egy vesztig határozóragos 
alak képződött először (a nyelvemlékekben előforduló ilyen alak azonban 
csak a múlt század elejéről mutatható ki), vagy pedig szláv kölcsönszó. 
Még ennél is nagyobb bizonytalanságot rejtenek azok az esetleges szár-
mazékszavak, amelyek javasolt etimonja valamely ismeretlen eredetű 
alapszavunk, mint a bimbó. Ez a főnév valószínűleg a bomlik, bont szó-
családból képződött, noha a kialakulás módja nincsen tisztázva. A baj az, 
hogy bont és a belőle keletkezett bomlik ismeretlen eredetű (I. 303 és 
340), vagyis a bimbó Ugyanúgy megoldatlan, mint feltételezett alapszava, 
hacsak később ki nem derül, hogy nem a bont igéből ered. Azok a cím-
szavak, amelyek biztosan valamely ismeretlen eredetű alapszóból eredtek, 
statisztikai szempontból nem alkotnak külön egységet, minthogy szótári 
szempontból itt külön címszavak ugyan, de ugyanannak a szócsaládnak a 
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tagjai. A bimbó és társai esetére ez nem áll, mert esetleg mégsem szárma-
zékszavak, vagy mégsem ismeretlen alapszavak származékai. Hogy azon-
ban ezek a problematikus származékszavak mennyire terhelik meg a bi-
zonytalan eredetű szavak ismeretlenségi fokát, azt aligha lehet kvantitatív 
úton kifejezni. 

A vitatott eredetű szavaknak elég nagy hányadában inkább csak az a 
probléma, hogy milyen idegen nyelvből vettük át, mert az bizonyos, hogy 
jövevényszó. Gyakori eset, hogy ugyanaz a több nyelvben előforduló 
vándorszó több helyről nagyjából egyidejűleg került át magyar ajakra, s a 
kezdeti alak- és jelentésváltozatok utóbb kiegyenlítődtek az irodalmi 
nyelvben. Nem beszélek itt egy sereg szláv eredetű elemünkről, mert az 
átadó nyelvek közti különbség amúgy is csekély lévén szinte lehetetlen 
megmondani, melyik nyelv, tehát pl. a szerb-horvát, vagy a szlovén, vagy 
a szlovák volt-e a forrás, mint borotva szavunké (I. 348 349. 1.). Meg-
jegyzem, hogy ezeket a nagyszámú eseteket a TESZ nem számítja a nem 
teljesen biztos eredetűek közé, hanem jogosan egy kalap alá helyezi őket 
„szláv eredetű” megjelöléssel, pedig figyelembe kell vennünk, hogy lé-
nyegében nem különböznek attól a típustól, ahol a többeredet több nem 
rokon nyelvet jelent. A nemzetközi, többé-kevésbé még idegennek tekin-
tett szavaink jó részéről nehéz kimutatni, hogy pl. közvetlenül német-e a 
végső fokon francia, angol stb. eredetű elem, pl. a poén (III. 233.1), vagy 
a keletről jövők közül a szattyán (III. 688.1.), amely lehet oszmán-török 
szó is, de közvetíthette a szerb-horvát nyelv is. A bizonytalanság fokára 
ugyan általában találunk utalást az etimológiai magyarázatban, de ez 
gyakran nem valamelyik említett szövegtípussal van kifejezve. Sőt a több 
nyelvből való egyesített hatás lehetősége vagy valószínűsége gyakran el 
van rejtve a magyarázó szövegben, a címszó pedig „vitatott eredetűnek” 
van minősítve. Ez vonatkozik a puska etimonjára (III. 315-316. 1.). A 
TESZ nézete szerint e főnév vagy német eredetű (ez az első helyen álló 
javaslat), vagy valamelyik szláv nyelvből került hozzánk. Ha azonban 
figyelmesen elolvassuk a magyarázatot, kiderül, hogy a szó hangalakja 
valószínűleg a szláv hatás alapján, jelentése pedig a német szerint alakult 
ki nyelvünkben, tehát ismét ilyen többeredetű típussal állunk szemben, 
legalábbis a TESZ tömör összefoglalása szerint. Tehát ebben és egy sereg 
más magyar szóban a meghatározástípus szerint nem százszázalékos az 
etimológiai magyarázat, és ez lényegében meg is felel a valóságnak, 
azonban a bizonytalanság gyökeresen más jellegű, mint a legtöbb „talán” 
minősítéssel ellátott megfejtési kísérlet, nem is beszélve az ismeretlen 
szavak többségéről. Statisztikai kiértékelés esetében ezt mind figyelembe 
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kell venni, hogy a számadatokból téves következtetésekre ne jussunk 
nyelvünk és népünk őstörténete tárgyában. 

Térjünk most vissza a címben és bevezetőmben ígért kérdésre, az is-
meretlen eredetű magyar szavak statisztikájára. Még annyit el kell mon-
danom a pontosság kedvéért, hogy csak az alapszavakat vettem figyelem-
be, hiszen a (biztos) származékok, amelyek már a magyar nyelv fejlődése 
során keletkeztek, mind egy-egy ilyen alapszóra vezethetők vissza. A 
statisztika szempontjából ez azért lényeges, mert a különféle szótárak, így 
az etimológiai szótárak is kétféle módon járnak el szóanyaguk feltünteté-
sében: vagy címszóként veszik föl az alapszavakat és minden származé-
kukat külön-külön (ez megkönnyíti a keresést a szótárban), vagy szócsa-
ládok szerint bokrosítják őket, legfeljebb utaló címszóként tüntetik fel a 
fontosabb származékokat is. A két véglet közt átmeneti fokozatok lehet-
nek. Bárczi szófejtő szótára inkább összevonta a szocsaladokat, míg a 
TESZ inkább különválasztja őket. Így a langyos külön címszó (II. 718. 
1.), de megtudjuk a szócikkben, hogy a lágy melléknévből képződött, 
amely külön címszó (II. 706. I.). A mechanikus szóstatisztika tehát külö-
nösen a TESZ anyagából tévútra vezetne. 

Most az egyes betűk szerinti statisztikát közlöm összesítésükkel együtt. 
Az alábbi kimutatásban a bizonytalan eredetű szavak magukban foglalják 
a „valószínűleg”, „talán”, „vitatott eredetű” megjegyzésekkel ellátott eti-
monokat (a „kialakulása nincs tisztázva” minősítésűeket nem). A + jellel 
ellátott néhány pótlólagos adat azt az 52 alapszót jelenti, amelyeket isme-
retlen eredetűnek nevez a szótár, de némi valószínűséggel a bizonytalan 
etimológiájú címszavak közé volna sorolható a vonatkozó irodalom felül-
vizsgálatának eredményétől függően. Az ismeretlen eredetűek oszlopában 
különválasztottam az első helyen álló mai köznyelvi címszavakat a máso-
dik helyen álló adatoktól, amelyek a csak nyelvjárásainkban élő szavaink, 
illetőleg a csak nyelvemlékekben előforduló kihalt szavaink számát jelzik. 
Róluk még később említést fogok tenni.  

 
betű bizonytalan ismeretlen 

köznyelvi szó 
tájszó és 

elavult szó 
összesen 

a, á 23 8 4 12 
b 67 + 5 35 13 48 
c 23+4 2 12 14 

cs 58 + 4 19 18 37 
d 41 + 7 21 11 32 

dzs 0 0 1 1 
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e, é 30 + 3 16 3 19 
f 49 + 2 15 3 18 
g 64 19 18 37 

gy 16 + 2 16 10 26 
h 66 + 7 30 13 43 

i, í 30 + 1 11 8 19 
j 8 + 1 1 0 1 
k 114 + 2 40 29 69 
1 37 + 2 15 8 23 

ly 1 0 0 0 
m 37 22 12 34 
n 12 + 1 8 0 8 

ny 15 8 1 9 
o, ó 15 8 0 8 
ö, ő 14 + 1 12 0 12 

p 50 + 4 17 19 36 
r 36 + 1 14 8 22 
s 51 21 16 37 

sz 38 + 2 21 13 34 
t 75 36 14 50 

ty 0 0 0 0 
u, ú 8 2 1 3 

• • H 
U, U 

10 + 3 
7 1 8 

V 31 22 7 29 
z 13 7 2 9 

zs 5 5 3 8 
összesen 1037 +52 458 248 706 
 
Amint látjuk, a TESZ címszóanyagában összesen 1795, kereken 1800 

tővel van „baj”, ennyi alapszó eredete nincs teljesen vagy sehogyan sem 
tisztázva. 

Lehet-e ezt a számszerű adatot a TESZ többi adataval összehasonlítani. 
Válaszunk tagadó. E szótár adatai ugyanis mind szótártechnikai, mind az 
általuk képviselt lexikális rétegek, egész szókincsünk történeti es szinkro-
nikus rendszere szempontjából heterogén jellegűek. 

A TESZ harmadik kötetének utolsó lapján közölt kimutatás szerint 
130.946 lexikális adat található e műben, ebből 10.714 címszó, 4008 utaló 
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címszó, 69.454 alakváltozat, 36.428 jelentés és jelentésárnyalat és 10.342 
származék. Habár a jelentések különbsége sokszor külön szavak 
(homonímák) megkülönböztetését tenné szükségessé, induljunk ki abból, 
hogy az önálló címszavaknak és származékoknak az összege 21.056, 
vagyis ennyi „szót” tartalmaz a TESZ. Minthogy azonban vegyesen van-
nak köztük alapszavak és származékok, a minket érdeklő szempontból ez 
a számadat nem használható. Az alapszavak számát nem közli a TESZ 
kimutatása, de annyi bizonyos, hogy a címszavak számánál jóval keve-
sebb. 

Itt meg kell jegyeznem, hogy a származékok, beleértve a képzett sza-
vakat és az összetételeket, nem ölelik föl nyelvünk teljes származék-
szóállományát, ennek rendszerezése nem is az értelmező szótár feladata  – 
az csak a legfontosabbakat közli  –, hanem az akadémiai nagyszótáré, 
amelynek munkálatai évtizedek óta folynak ugyan, de anyagiak hiánya 
miatt az elkövetkezendő évtizedekben sem lesz befejezve. Az etimológiai 
szótárak, mint a TESZ, csak az eredet szempontjából legfontosabbakat, 
legproblematikusabbakat mutatják be. Tehát az összetételek közül megta-
láljuk itt a színház szót, amely a nyelvújítás korában 1830-ban keletkezett 
a szín főnévből. Ez utóbbi már 1786-ban kimutatható 'színpad' jelentés-
ben, ami különben a magyar színjátszás ennél is korábbi keletkezésére 
vall (III. 758–760. 1.). Ellenben hiába keressük az árvaház összetételét az 
árva címszóban (I. 182), minthogy az semmi különleges etimológiai 
problémát nem jelent, tucatjával keletkeztek a hasonló összetételek analó-
giás úton. A képzett szavak közül a birkózik címszóban meg van említve a 
birkózás (1669-ből való az első adat), de a birkózó nem. A származéksza-
vak különben még két csoportra oszthatók a szótárhasználó szemszögéből 
nézve. Az első csoportba a mai nyelvérzék által is elemeire bontható ada-
tok tartoznak, mint pl. a birkózó, a másik csoportba pedig azok, amelyek-
nek tagolását, alapszavát csak nyelvtörténeti–etimológiai kutatással lehe-
tett fölismerni, mint pl. az említett langyos melléknév, a lágy származéka. 
Mondanom sem kell, hogy a TESZ főként ez utóbbi csoportból válogatja 
ki adatait. 

Annak elbírálása, hogy az összehasonlított elemek tőszavak-e vagy 
elemeikre bontható származékok, roppant fontosságú kérdés. A korai 
írásbeliség csekélyebb száma és terjedelme igen megnehezíti az uráli eti-
mológiai kutatásokat. Gyakran nem merünk azonosítani nagyon hasonló 
alakú és jelentésű szavakat, mert bizonytalanok vagyunk az összehasonlí-
tott szóalakok elemzésében, hogy alapszóval vagy esetleg elhomályosult 
összetétellel vagy képzett származékszóval állunk-e szemben. A nap bi-
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zonytalan eredetű a TESZ szerint (II. 996–997.1.). Pedig a vogul és oszt-
ják nyelvjárásokban van nái és nai alakú szó 'tűz, nap, égitest' jelentésben. 
Az ugor adatok diftongusa csak az egyik megoldandó probléma, rá eset-
leg találunk hangtani magyarázatot, viszont a magyar szó végső p hangja 
majdnem lehetetlenné teszi az egyeztetést, hacsak nem valami ősi-p név-
szóképzőt tehetünk fel benne, tehát hogy a nap  – a honfoglalás korában 
nopu  – egy no alapszó és -p képző hozzáadásával keletkezett. Sajnos ez a 
föltevés egyelőre bebizonyítatlan marad, amíg más, korábban tagolhatat-
lan alapszavakban meg nem találjuk e -p képző nyomát. 

De még hogyha összeszámoljuk a TESZ anyagából kielemezhető alap-
szavakat, az adatok nem azonos rendszerből valók, mert az anyaggyűjtés 
heterogén szempontok szerint történt. A mai magyar köznyelv és irodalmi 
nyelv lexikális adatain kívül tájszavakat és az írott emlékekben előfordu-
ló, de már kihalt szavakat is fölvettek a három kötet anyagába, sőt ún. 
csoportnyelvi kifejezések (diáknyelv, jassznyelv, műszaki nyelv stb.) 
szintén bőven szerepelnek benne. Igen nagy számban találhatók a szótár-
ban még meg nem honosodott idegen szavak, amelyek főképp politikai 
tárgykörben, értekező prózában fordulnak elő. Az idegen szavak fölvétele 
elvben nem hiba, sőt keletkezésük bemutatása, jövevényszavaink történe-
te szempontjából hasznos tanulságul szolgálhat, ámde a TESZ túl bőven 
közöl ilyen szóanyagot olykor vetélkedvén az idegen szavak szótárának 
feladatával, egyben sok enciklopédikus anyaggal tömi meg őket (kozmo-
polita, marxista, leninizmus), ami viszont a (tárgyilagos) lexikon feladat-
körébe tartozik. Ne higgyük azonban, hogy a nem köznyelvi címszóanyag 
kimerítő és teljes, tehát felöleli az illető nyelvjárás vagy csoportnyelv 
teljes szókincsét. Ilyen vállalkozás eleve túlnő az etimológiai szótár célki-
tűzésén. A táj szavak közt tehát hiába keressük a bucsok 'egres’ vagy a 
Magyar Nyelvatlasz sokszáz egyéb adatát, de az allergia is talán fonto-
sabb idegen szó, mint mondjuk a krematórium, ez utóbbi ugyanis benne 
van a szótárban, az allergia nincs. Ami különben ezeket az idegen szava-
kat illeti, alighanem a kiadó kívánságának kellett eleget tenniük a szer-
kesztőknek, hogy nagyobb példányszámban hozhassák ki a szótárt. 

Problémánk szempontjából persze nem az újabb keletű idegen elemek, 
hanem a tájszavak és a nyelvhasználatban már nem élő alakok összessé-
gének etimológiai áttekintése volna fontosabb. Közhely, hogy a nyelv 
állandóan változik, a magyar nyelv szókincse is egészen más, mint a hon-
foglalás korában vagy még egy évezreddel korábban. Ez vonatkozik a 
szókincs legállandóbb részére, az ún. alapszókincsre is. Már a nyelvemlé-
kes korban, az első öt-hat évszázad alatt jelentősen módosult például a 
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családi kapcsolatokat kifejező szavaink eredeti rendszere, s a XVII. szá-
zad végéig nagyjából kialakult a mai állapot, amelyhez főképpen a nyelv-
újítás toldott még hozzá új kifejezéseket. A mai sógor a korszak végefelé 
keletkezett (1450-ből való az első adat) a német Schwager korábbi alakja-
iból, kiszorítva a honfoglalás után keletkezett rér szavunkat. Ez utóbbi 
viszont a latin levir elmagyarosodott formája. A rér, amelynek első írás-
beli adata fél évszázaddal korábbi a sógornál (1395 illetve 1450), a még 
korábbi süv helyébe lépett (először 1399-ben írták le). Ez utóbbi aligha 
ősi ugor korabeli elem, a TESZ szerint talán ótörök eredetű (III. 636. 1.), 
így a süv nyilván a vándorlások korában terjedt el mint „divatszó”. De a 
testvér csak a XVII. század végefelé alakult ki az egytestvér egy test és 
vér összetett szerkezetből, s ezzel végleg kiszorította az atyafi korábbi 
'testvér' jelentését. A XIV. század végén még élt az atval 'mostohaapa' és 
fial ’mostohafiú' szó, de kiszorította a szláv (bolgár) eredetű mostoha. 
Különben írott emlékeink tele vannak ma már csak a nyelvész vagy törté-
nész által ismert elavult szavakkal, mint isa 'bizony', gyalat vagy gyalut 
'érzéstelenné tesz' (gyalít, gyaludik alakjai még élnek egyes nyelvjárása-
inkban), hagyap 'köp', hioll 'ürül' séd 'forrás, patak' és jó 'folyó', venerék 
'ital, szeszes italféle' stb. Ezeknek egy része ismeretlen származású (gya-
lut, venerék, séd), más részüknek eredete tisztázva van (a jó, hagyap finn-
ugor eredetű, a hioll talán a hiú származéka, amely eredetileg 'üres' jelen-
tésű volt). 

A TESZ címszóanyagának ismeretlen eredetű elemei szintén nem egy 
nyelvrendszerből valók, hiszen részben a mai köznyelv, részben az élő 
nyelvjárások, részben pedig a korábbi nyelvállapotok töredékesen fenn-
maradt szókincséből vannak összeválogatva. Minthogy valamennyire 
használható szó statisztikai adataink csak a mai köznyelvről vannak, az 
arányosítás csak ehhez a nyelvrendszerhez viszonyítva lehet egyáltalán 
ellentmondásmentes, ha a belőle levonható következtetések nem is min-
dig értékesek. 

A TESZ alapszavainak számáról eddig nem készült fölmérés, de ve-
gyünk kerek 6000 tőszót. Bárczi szófejtő szótára Vermes Stefánia statisz-
tikája szerint (Nyelvtudományi Közlemények 1941–1943, 435. 1.) 4880 
címszót tartalmaz. Különben általános tapasztalat szerint nagyjából 5-
6000 körül mozog a nyelvek töveinek száma. 

Ideiglenes számításom második oszlopa szerint a köznyelvben használt 
ismeretlen szavaink száma 458, vagyis az alapszavaknak nagjából 8%-a. 
Bizonytalan eredetű szavainkkal együtt ez az arány 10% fölé emelkednék, 
de pontos kimutatást nem adhatok itt, mert  – mint mondottam  – nem 
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választottam szét ebből a szórétegből a köznyelvi és nem köznyelvi ele-
meket. 

No, de miféle következtetést lehet levonni ebből az arányból, azaz an-
nak később megállapítandó pontosabb mértékéből? Mivel az ismeretlen 
eredet fogalmának csak a szókincs története szempontjából van relevanci-
ája, a mai magyar nyelv szinkron rendszere szempontjából vagy semmi 
(hisz csak a szakember tud róluk), vagy más jellegű kérdéskomplexusból 
való, az arányszám tanulsága igen csekély. Ellenben a szókincs fejlődése 
szempontjából érdekes lehetne, ha az ismeretlen szavak mennyiségét a 
századonként vett köznyelvi szókincsrendszerekkel időben visszafelé ha-
ladva lehetne összehasonlítani. Ez viszont lehetetlen, mert a XVI. század-
tól visszafelé nincsen teljes és írásos adatokkal bizonyítható ismeretünk a 
századok szerint rétegeződő alapszókincsrendszerről. Döntő fontosságú 
volna nemcsak az ismeretlen eredetű szavak értékelése szempontjából, 
hanem a szókincs egész fejlődésének áttekintése érdekében, hogy a hon-
foglalást közvetlenül megelőző és a letelepedést követő első időszak 
nyelvállapotát megismerjük. Ehhez vajmi kevés reményt fűzhetünk, hi-
szen még egy-egy csodával határos módon megőrzött és valamelyik eldu-
gott levéltárból előbukkanó nyelvemlék sem tartalmazhat többet néhány 
tucat szónál. 

Táblázatunkban kimutatott és cikkem végén fölsorolt ismeretlen ada-
tok egy része újabb keletű, másik része ősi, tegyük hozzá, a túlnyomó 
része. Az ismeretlen eredetű kaszat szavunk csak 1882-ben bukkan föl, 
sokkal régibb aligha lehet. Ezzel szemben a húg(om) ősi szavunk, csak 
sajnos nem tudjuk, honnan ered. A régi keletkezésű, de ismeretlen vagy 
bizonytalan származású szavaink jelentős része feltehetően uráli vagy 
finnugor, esetleg ugorkori örökség. A húg szó finnugor (és török) szár-
maztatása eredménytelennek bizonyult ugyan, azonban nincs kizárva, 
hogy a vele összevethető alapnyelvi szó a többi rokon nyelvben nem ma-
radt meg, hanem a fogalmat új kifejezéssel pótolták, mint ahogyan őseink 
is háromszor vagy még többször cserélték ki a kifejezést a „sógor” fogal-
mára. A nagyjából 1000 körüli ősi ismeretlen és bizonytalan eredetű töve-
ink közül aligha marad 3–400, amely az írásbeliség előtti kórból került at 
hozzánk különféle idegen nyelvekből. A többség feltehetően mégis csak 
finnugor, csupán hiányzanak a bizonyítékok az etimon kimutatasara. 

A fenti gondolatmenetből következik, hogy a TESZ címszoanyagából, 
akár az ismeretlen és bizonytalan eredetű szavakból felállított statisztikai 
mutatók csak igen korlátozott érvényű, óvatos következtetések levonására 
alkalmasak. 
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Ezek közé tartozik az a tény is, hogy pl. az ismeretlen eredetű köznyelvi 
szavaink egy jó része mindennapi életünk legfontosabb elemei közé tarto-
zik, illetve hatalmas szócsalád alapszavai, mint ajánl, alak, bánik, becsül, 
béke, beteg, bír, bont, buta, bűn, csak, csal, csere, de, divat, düh, elme, 
enged, ép, (épít), és, eszköz, fegyver, fény, fészek, függ, gaz, gond, gőz, 
gyanú, gyenge, gyerek, gyilkos, győz, gyújt, has, hazug, hely, híg, hír, 
hisz, hő, húg, hús, idegen, igen, ijeszt, ing, int, intéz, ipar, ismer, izgat, 
kanál, ken, kever, kezd, kíván, köszön, kövér, küld, láz, lázad, lusta, ma-
dár, mászik, nedv(es), nehéz, nó(ni), nyáj, nyak, nyír(ni), nyit, ostoba, önt, 
ördög, ősz (haj), őz, özvegy, ponty, pótol, ránt ( – süt), remek, rét, rövid, 
rügy, saját, sajnál, seb, sík (siklik), sima, súly, süket, süllyed, szab, száll, 
szánt, szégyen, szenved, szid, szigorú, szín (fényjelenség), szűk, tag, ta-
gad, takar, támad, táplál, tataroz, tenyészik, terem, test, tetszik, tolvaj, tör, 
ugrik, un, undok, üdül, üdvözít, ül, üreg, űz, üzen, vendég, ver, verseng, 
vidám, vissza, von, vonz, zavar, zsarol stb. 

 

 Vermes °/o 0 Papp 
2619 

% 
43.09 

ősi 1172 24,- 614 10.10 
belső keletkezésű 1087 22.3 497 8.18 
török 320 6.5 279 4.59 

szláv 606 12.4 569 9.36 

német 355 7.3 330 5.43 

latin-görög 282 5.8 180 2.96 

újlatin 
(francia, olasz, román) 

104 2.1 76 1.25 

egyéb 74 1.5 25 0.41 

bizonytalan, ismeretlen 880 18.1 889 14.63 

 4880 100 °/o 6078 100 % 
 
Hadd mutassak itt be még két statisztikai táblázatot a Bárczi-féle szó-

tárról. Az egyik az említett Vermes Stefániáé, a másik Papp Ferencé (Ma-
gyar Nyelv 1974, 55-56. 1.), aki elődjének számításairól nem tud. ö az 
Értelmező Szótár tőszavait taglalja eredet szerint, de még csak Bárczi 
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szótárából vette át az etimológiai minősítéseket, s 2619 tőszó nem szere-
pelt abban a szótárban: 

 
A két számítás közt - nem beszélve a százalékszámokról, amelyek 

Papp bővebb korpusza miatt szükségszerűen különbözők  – igen eltérő 
abszolút értékeket találunk. Minthogy a szerzők nem sorolják föl az egyes 
csoportokba tartozó szóegységeket, nem tudjuk, miből ered a különbség. 
Feltehető, hogy Bárczi fogalmazását értelmezték a kétesebb etimológiájú 
esetekben különböző módon. De ez a kétféle statisztika példázza, hogy 
milyen nagy különbségek állhatnak elő ugyanarra a statisztikai nyers-
anyagra épített számításokból kiindulva is. 

A magyar szókincs eredetproblémáin túlmenően nem árt egy kis kite-
kintés más nyelvek és nyelvcsaládok anyagába. Ismeretlen és bizonytalan 
eredetű szavak mindenütt akadnak, az indogermán nyelvek közt is, noha a 
nagy terjedelmű és igen régi írásbeliség könnyebb talajt teremt az etimo-
lógiai kutatások számára a finnugornál. A biztonság érzete felületességre, 
könnyelműségre csábít. Korábban az indogermanisták alig találtak meg-
oldatlan etimológiai problémákat, amint Szemerényi Oswald freiburgi 
professzor egy összefoglaló tanulmányában rámutat (Principles of 
Comparative Linguistics, 169–170.1., megjelent Sebők Tamás, azaz Th. 
A. Sebeok szerkesztette Current Trends in Linguistics 9. kötetében 1962- 
ben), megjegyezvén, hogy ma már sokkal óvatosabbak e tekintetben. De 
az indoeurópai nyelvek összehasonlító etimológiai szótára (Julius 
Pokomy: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, I. München 
1959, II. Bern-München 1969) nemegy elszigetelt adatot tüntet föl közös 
indogermán tőként. Ilyen pl. a latin sanus 'egészséges', amelynek összeha-
sonlítható tarsai csak a többi itáliai (kihalt ókori) nyelvekben van meg (I. 
880. 1.), s beiktatja az általa ad hoc rekonstruált süno-s tőalak alá. A „ma-
gyar-sumerológusok” mentségére legyen mondva, hogy korábban egyes 
szaknyelvészek a sanus szót germán tövekkel azonosították (vö. német 
ge-sund). Legalább ma már ezen túlvagyunk. 

Az egyik angol népszerű etimológiai szótár (szerzője Ernest Klein, ér-
sekújvári születésű: A comprehensive etymological dictionary of the Eng-
lish language, 1966) a bevezetőben megírja, hogy többszáz ismeretlen 
vagy bizonytalan eredetű szava van az angol nyelvnek. Köztük vannak 
régiek és újak is. Érdekes, hogy napjainkban szintén keletkeznek olyan 
szavak, amelyeknek az eredete bizonytalan. Ismeretlen eredetű a shark 
'cápa' a régibb szavak közül, és az oké, angolul O. K. a legújabbak közül. 
A Klein-féle szótár ugyan ad valamilyen magyarázatot, de ez nem egye-
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zik a többi etimológiai szótárral, így a C. T. Onions szótár (The Oxford 
dictionary of English etymology, 1966) mást állít róla. 

A bizonytalan etimonú szavak kérdése általánosabb jellegű, túlmutat 
az egyes nyelvek anyagán. Sajnos e tekintetben nem végeztek elméleti 
igényű kutatásokat, az etimológusok közt egyáltalán kevés érdeklődik elvi 
jellegű problémák iránt. De Y. Malkiel, V. Pisani és mások, akik a szófej-
tésről elvi tanulmányokat jelentettek meg, az ismeretlen szavakról még 
csak érintőben sem emlékeztek meg. Annyi bizonyos azonban, ezt Aulis 
Joki finn professzor helyesen állapította meg (Az etimológiai kutatás mai 
helyzete, Magyar Nyelv 66. 1970, 4–12. 1.), hogy a finnugor nyelvtörté-
nészek sokkal körültekintőbbek és óvatosabbak szófejtéseik felállításá-
ban, mint az indogermanisták. E két nagy nyelvcsaládon kívül a szemito-
hamita nyelvekben végeznek tudományos értékű etimológiai 

kutatásokat, másutt ez a módszer a fennálló nehézségek miatt alig ke-
rül alkalmazásra, az afrikai nyelvek területén pedig még inkább csak eti-
mológiai ötletek születtek meg. 

A magyar nyelvtörténeti kutatások távlati feladatai részben a TESZ ta-
nulságaiból adódnak. Tovább kell nyomozni az ismeretlen és bizonytalan 
etimológiájú szavak történetét. Elsősorban itt van szükség távolabbi kite-
kintésekre, túl az eddig számba vett nyelvek körén, ahonnan ősi szóköl-
csönzések fönnállhatnak. A dél-oroszorszagi vándorlások több évszáza-
dos időszaka alatt kaphattuk az eddig ismeretlen eredetű ősi jövevény 
szavaink nagy részét. Iráni, kaukázusi, szemita, sumer, kisazsiai elemek 
kerülhettek ekkor nyelvünkbe részben többszörös közvetítés utján (szemi-
ta, kisázsiai, sumer), részben közvetlenül (iráni, kaukázusi). A múltban is 
folytak ilyen kutatások, számos iráni jövevényszót mutattak ki eddig is 
(tehén, tej stb.). A kaukázusi hatás kérdése azonban nincs kellőképpen 
tisztázva, mert Munkácsi Bernát 1901-ben megjelent tanulmánya már 
elavult, amellett kiváló tudósunk nem volt vérbeli kaukazologus. A Kau-
kázustól délre fekvő vándorszavak története pedig nem tisztázható a kau-
kázusi (abház, cserkesz, grúz, lak stb.), az örmény és más ott élő népek 
szókincsének tökéletes ismerete nélkül. Ez a feladat megint csak az illető 
nyelvek szakembereire vár, laikusok itt nem tudnak segíteni, nem hason-
lítható össze az orientalisztika az üstökösvadaszattal, ahol amatőr csilla-
gászok is találhatnak üstököst (a számítást viszont már a csillagászok 
végzik el utólag). 

A TESZ általános értékelésével fejezem be cikkemet. Az eddigiekből 
kitűnik, hogy igen pozitív véleményt alkottam róla. Nagy hiányt pótolt a 
szótár, hiába volt sokáig az etimológiai kutatás a magyar nyelvtudomány 
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fő erőssége (néhány évtized óta vezető szerepe megdőlt, egészségesebb 
egyensúly állt be a modern irányzatok hatására, amelyeket nem követnek 
Magyarországon szélsőséges módon). A legfontosabb feladat a teljes új 
magyar nyelvtörténeti szótár, az új magyar tájszótár es a nagy akadémiai 
szótár megjelentetése volna. 

A TESZ pozitív eredményei mellett néhány árnyoldalára is rámutatok. 
Az előszó maga megemlíti, hogy a szavak történetének ertekeleseben fő-
képpen a jelentésváltozások és kultúrtörténeti aspektusok domborodnak 
ki, a hangtörténeti részletkérdésekre kevesebb súlyt fektettek, mondhatni 
ezek olykor háttérbe szorultak. A szaknyelvész ezt joggal veszi zokon, 
habár tudja, hogy a művelt, de nem nyelvész olvasó éppen ebben látja az 
új szótár előnyét a szándékosan olvasmányosabbá tett fogalmazáson kí-
vül. Itt ismét a kiadói szempontok érvényesültek. A gördülékeny fogal-
mazást persze nem kifogásolhatjuk, de figyelembe kell venni, hogy kü-
lönben tömörebb és ennél fogva rövidebb terjedelmű lehetett volna a há-
rom vaskos kötet. 

De az egyes szócikkek nincsenek egyforma részletességgel kidolgoz-
va, ami az ilyen kollektív munkák esetében amúgy is nehezen valósítható 
meg. Ám különösen az etimológiai állásfoglalásokat lapozgatva tűnik föl, 
hogy amíg egyesek érvelése részletes, más szócikkeké sommás. Az előb-
biek közé tartozik a lajhár, kölyök, fattyú, léc, pernye, kutya, nyak, az 
utóbbiakba az ő, ép, sás, gyapot, mászik, nyáj stb. szócikke. Úgy látom, 
hogy a szerkesztőség több vitatható eredetű szót minősített inkább isme-
retlennek, csak hogy ne kelljen hosszadalmas fejtegetésekbe bocsátkoz-
nia. Bármennyire törekedtek egységesíteni a szerkesztők az egymással 
összefüggő, egy szócsaládba tartozó vagy oda minősíthető szavak cikkeit, 
ez nem mindig sikerült nekik, sőt olykor az eredetmeghatározásban is 
föllelhetők ellentmondások. Itt van pl. az egyház szavunk, amely bizo-
nyosan származékszó, viszont az * id vagy * igy alakú kikövetkeztetett 
alapszaváról pusztán az a negatív vélemény olvasható a szokásos tipizált 
szöveg helyett, hogy nem lehet ótörök eredetű, mint korábban vélték (I. 
724–725). Ellenben a szócikk szerint ugyanebből az alapszóból eredeztet-
hető több-kevesebb valószínűséggel az üdül, üdvöz, üdvözöl, ünnep. Ám-
de, amíg az üdvözít, üdvöz és üdvözöl alatt az üdül szóval való összefüg-
gés lehetősége kifejezetten meg van említve, addig e szavainknak az egy-
ház alapszavából való származását nem tartja valószínűnek a szerkesztő-
ség (III. 1046–1048). Csupán az ünnep szócikkében (III. 1053) mutatnak 
rá az egyház alapszavából való eredetére. Hosszabb fejtörés után az egy-
ház, üdül és üdvöz(öl) szavakat az ismeretlen eredetűek közül kiemelt 52 
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szóhoz számítottam (az ünnep az * id vagy * igy alapszava miatt nem 
tekinthető külön egységnek). 

Ha Bárczi Szófejtő Szótárával hasonlítjuk össze a TESZ anyagát, ak-
kor számos különbséget találunk etimológiai javaslataik közt. Ez részben 
abból adódik, hogy a közben eltelt három évtized folyamán számos új 
adat merült föl, amelyet a szerkesztőség figyelembe vett, részben pedig 
abból, hogy különbözőképpen értékelték a vitatható eseteket. így pl. a nap 
szót Bárczi (212. 1.) ismeretlennek nyilvánítja, mert az ugorral való 
egyeztetéseket nem tartja elfogadhatónak. Viszont vendég szavunkról úgy 
vélekedik (334. 1.), hogy talán a vesz ige származéka, míg a TESZ e fő-
nevet ismeretlen eredetűnek nevezi határozottan tagadván az említett igé-
vel való kapcsolatát. 

A TESZ hiányosságainak taglalása egy róla szóló recenzió föladata. 
Minden felróható hibája ellenére az új magyar etimológiai szótár előbbre 
vitte nyelvtörténeti ismereteinket, hivatását hosszú évtizedekig be fogja 
tölteni, amíg újabb kompendium nem pótolja. Ez már remélhetőleg a 
közben kiadott nagyobb szótári művek adataira támaszkodhatik, amelyek-
ről cikkem elején tettem említést hozzászámítva még Szabó T. Attila Er-
délyi Magyar Szótörténeti Tár című munkáját, amelynek első kötete a 
TESZ harmadik kötetével nagyjából egyidejűleg jelent meg. 
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ALBERT PÁL 
Esterházy Péter tanulóévei348 
Esterházy Péter: Fancsikó és Pinta; Magvető Kiadó, Budapest 1976,171 
lap; 
Pápai vizeken ne kalózkodj! Magvető Kiadó, Budapest 1977, 212 lap 
 
Kit érdekelhet a recenzor gondja, hogy jó pillanatban szól-e fölfedezettjé-
ről, a fiatal magyar prózának jellege szerint is legalább Tandori, Beremé-
nyi, Hajnóczy vagy Fábián mellé helyezendő nagy ígéretről, Esterházy 
Péterről? Hogy lustaságára mentséget sem találva, vajon nem túl későn 
kapcsolódik-e be a lelkendező kórusba: kéretlenül fölszentelni egy immár 
jó (és ráadásul egyéb, megható mosolyt is kiváltó) okokból kedvelt, honi 
viszonylatban határozottan sikeresnek mondható írót, kit idestova nemze-
déki társak plagizálnak, mások nyájas megbecsüléssel parodizálnak, az 
irodalomtörténészek pedig új tartást és érzékenységet jelző jelenségként 
és vitathatatlan minőségként eljövendő kézikönyvek számára leltárba föl-
vesznek; hogy valójában egy huszonhat éves, kezdőnek páratlanul érett 
fiatalembert kellett volna köszöntenie még 1976-ban, amikor E. P. köz-
vetlen elődei egyre sekélyesebb és távolról oly egy kaptafára gyártott, 
formailag oly primitívnek tetsző „farmer” és „beat” modora, szegényes, 
provinciális modorossága után valami egészen újjal és váratlannal, a Fan-
csikó és Pinta karcsú kötetével, „madzagra fűzött”, regény-hatású 
novellafűzérével jelentkezett: egy érzékeny gyermekkor tündéri-groteszk 
képzeletben kifuttatott, fájdalmas és gyengéd emlékfoszlányaival, 
ödipális csalódások felnőtt tudatban játékossággal és bölcsességgel gyó-
gyított kirezgéseivel, alteregókat: a pucki bohóc-kettőst, a frakkos, cso-
kornyakkendős Fancsikót, a bumfordibb, atlétatrikós Pintát fiktív életre 
hívó, eme imaginárius színen fölléptető szeszélyes, szaggatott jelenetso-
rával. Ám épp így töprenghetnénk: ha már megkéstünk, nem várhattunk-e 
volna a kihívóan tehetséges, termékeny, magabiztos, gyors hódításra kész 
ifjú író esetében a második helyett a talán még meggyőzőbb következő 
alkalomra, az egy-egy mutatványból, folyóiratközlésből gyanítható har-
madik könyvre, „termelési regényre”; latolgatva azt is, hogy E. P. eredeti-
ségének és érdemeinek bizonygatására legmeggyőzőbb-é az útkeresés 
átmeneti állapotát tükröző új gyűjteménye, a Pápai vizeken ne kalózkodj!, 
mely több kétellyel, s több módszerrel, hangnemmel kísérletezve elegye-

                                                           
348 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 4-5. számában. 
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sebb az előzőnél: mintha csak az első kis remeklés után az író most fogna 
hozzá az írás prolegomenáinak vizsgálatához, esztétikai problémáiról 
most igyekeznék magának is számot adni, föltevéseit ilyen vagy amolyan 
„életes”, anekdotikus anyag keresztező vonzásában próbára tenni. 

A Pápai vizeken ne kalózkodj! írásait, recenzori feladatként, ezért is 
nehéz árulás nélkül ismertetni az olvasóval: mert ha csak az elvont s rá-
adásul játékos iróniával hol vállalt, hol meg elutasított íráselméleti gondo-
latokat tolmácsoljuk és hüvelyezzük, közegük, illusztráló példáik esetle-
gesnek, járulékosnak tűnhetnek; ha pedig a kisérletezés változatosságát, a 
formai eredetiséget, a többértelműség szövedékét tartjuk szemelőtt, csak 
mazsolázva, szaggatott rendben, zárójeles megjegyzésekben tudunk szá-
mot adni Esterházynak esztétikai, de hinnők, végül is igencsak komolyan 
veendő lélektani, társadalmi, netán politikai meglátásairól és vélekedései-
ről. Recenziónk ezért legyen szerény, iskolás leltár, hármas taglalással s 
egy-egy okoskodó kitérővel; tükrözné a kötet fölépítésének és kísérletező 
modorainak elegyességét is. 

Az első rész (Locsi-fecsi pincérhangra) akár a Fancsikó és Pinta fiktív 
önéletrajzát folytathatná évtizeddel, másfél évtizeddel későbbről: a szülők 
elromlott házasságának rajza, az itt is fölbukkanó Apa és Anya alakja 
csak az idővel, de nem lényeg szerint változott; s idősebben bár, de 
ugyanaz lehet a fiktív elbeszélő is: Miklós, az alkalmi vagy kezdő ven-
déglői majd szállodai pincér, ki vándorhónapjainak és tanuló-hónapjainak 
kis világában, Lászlóka, Fecó, Sandró bácsi, Tardi úr, Katinka, kiszolgá-
lok, presszósnők, konyhalányok körében érzékeny lélekkel ismerkedik 
meg a bánatokkal és buzdulásokkal, kis drámákkal s gyarló tragédiákkal. 
A pincér-sorozat persze korántsem oly egységes, mint a korábbi, nem oly 
folytonos, nem oly teljes, s talán az ön-vonatkoztatásnak meg a szemlélő-
désnek oly megnyerő arányát sem kínálja; ha amott a zártság tökélye volt 
az ábránd, emitt a hangnem, a nézőpont váltogatása, egyik elbeszélő mo-
dornak s a másiknak kipróbálása. Van itt tehát önmegszólító monológ, 
tiszta szívvel enyhén cinikusra játszó parainézis, az életbe, a „szakmába”, 
a művészetbe bevezető tanácsok kátéja (Pápai vizeken ne kalózkodj!), s 
van hangulat-novella, télbe hajló ősszel, elmúlás érzéssel és tünékeny 
nosztalgiával, réti futballozással s halovány érzékiséggel (Fű, sár). Akad 
azután majdhogynem klasszikus, „kosztolányis” elbeszélés (A pillanat 
rése) az elhagyott, magányos férfiról; életkép: enyelgés egy kávéfőzőnő-
vel (Az események itt úgy állnak az időben); kifuttatott metaforára épülő 
groteszk (John Lennon emlékére); avagy gyengébb keretes történet egy 
vendég háborús emlékeivel (Nincsen címe; ez sem az). A sorozatból (és a 



 

1481 

fölsorolásból egy írást (A fürdőszoba fortélyai) mégis kiemelnénk, kedvet 
támasztva az irodalmi pszichoanalízist hivatottabban, szakértelemmel 
művelő olvasónak, mert gyanítjuk, hogy akár ösztönös, akár „denegáló” 
vagy csapdának szánt a szöveg, jól tanulmányozhatná benne az ödipális 
viszonylatokat, a nárcizmust, a regressziót, a szublimálást, s ha még lele-
ményesebb, talán ezeknek összefüggését, logikáját is: miért bűntudatos a 
hajnalban kapatosan hazatérő fiú, hogy méltatlan lányokkal „megcsalta” 
az Anyát; a fürdőszoba tükre előtt fürdőlepedőből csavart tógában hogyan 
játssza el a március idusára váró, „cézári” Apa és a nagyestélyis Anya 
szerepét, míg ők a távlati színen, a szobában, a félig nyitott ajtó mögött a 
maguk örök (ős?) jelenetüket játsszák, a valóságban vagy csak a fantaz-
mában; a boldog mártózásra s öntetszelgésre hogyan jön zavart reggel a 
konyhában a lassan kibomló testiségében megpillantott „cicázó” Anyával; 
a fürdőkád szélén lábszáron csörgött vízcseppeknek anyagszerűségével is 
hogyan felelhet meg a konyhában csöpögő vízcsap, a lábosból kifutó tej; s 
a bevallhatatlan hogyan szublimálódik mégis az írásban, mely elválasztja 
a jót a rossztól: a henger alól kisurranó gépelt papírt a ragadós, gyanús 
indigótól? Értőbb elme adjon választ a szöveg incselkedve is zaklató kér-
déseire; jómagunk most legfeljebb A fürdőszoba fortélyai metszőponti 
helyére utalnánk E. P. írott képzeletvilágában: fürdette a kisgyerekmást az 
Anya az előző kötetben, fürdeti itt egy másik (azonos?: felnőttebb) hőst 
később felesége, s megcsúfolva láttuk az Apát is a fürdőkádban, a Fancsi-
kóban; tükörre más írásban is, színfalhasogató öniróniával, „vérfertőzés” 
rímmel; s amint a fürdőszoba megnyíló ajtaján a szobába, úgy látni más-
kor, többször is, a „pillanat résén”, selymes függöny résén a „halott szín-
padra”, egy-két furcsa, pátoszos, önmagában meg kevésbe érthető jele-
netben, ajtókeretben keresztként kifeszülve, ablak „keresztfájára” feszítet-
ten „belső udvarra”, képzelt, teátrális ravatalra, sajátos lázálom-
színpadra... 

Visszatérve a fölsoroláshoz: a második rész (Pajkos szöveg) rövid írá-
sai bevallottan is ujjgyakorlatok; „ez egy virtigli ujjgyakorlat, azaz nem 
kritizálható”, közli mindjárt az elsőnek pontokba szedett használati utasí-
tása élén a szerző. Ez az első különben rokokó bájú tündérmese, szókép-
ből, hasonlatból kibontott s oda vissza-visszakanyarodó „fantázia-darab”; 
két stílusréteg, két szóhasználat egymásba szövése, brummogó, bumfor-
dibb rokokó-játék a másik; egy kis szatócs kiszolgáltatottságát és fenye-
gető történelmi légkört éreztető groteszk az Egy mondat körmönfont meg-
idézése; elidegenítő (tolsztoji, örkényi) fogással élő egy Zászló monológ-
ja; két banális képsor (egér-macska; fiú-lány) mégis csak ügyes montázsa 
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a Szokványos szerelmes történet B. E.-nek, hogy gebedne belé; a natura-
lizmus motívumaival (sivár kispolgárok gangos élete, gátlásos férfi félté-
keny képzelgései, egy sintér egész napos csellengése) jászadozik el három 
variáció: Egy ötlet kidolgozásának három lehetősége. Kontraszt legyen az 
„ujjgyakorlatokhoz”, de csak egy szavas a megjegyzés most, mert a való-
sággal hitelesítő és emberséggel minősítő szerep rosszul áll nékünk: de 
még ezekből a kis „bagatellekből” is kitetszik (vagy ezekből még feltű-
nőbben?), hogy E. P.-nek van szeme és szíve; ha harántosan veti ki a játé-
kos mondat hálóját, az élet mélyéről meglepőbben s tisztábban meríthet. 

Botladozó jelzőkkel mindeddig úgy-ahogy jellemezhettük a jelleget, s 
a jelzett árulással „redukálhattuk” anekdotává a kötetnek kétharmadát 
kitevő írásokat. Mit kezdjünk azonban E. P. nagyobb igényű vállalkozá-
sával, a mintegy hetven lapos Spionnovellával, ezzel a három tételes gro-
teszk variációval (Hallgatás; Kihallgatás; Gatas), melynek kanyargó, 
kihagyásos és szándékosan heterogén története egyszerűen elmondhatat-
lan? Mert alighogy elfogadjuk egy általános (és helyi?) referenciájú „sci-
fi”, „pol-fi” írott valószerűségét, belső koherenciáját (egy „kis besúgó”, 
„nyalka fickó”, „nyomozócska” kétes erkölcsrendészeti tevékenységét), 
előbb groteszkba lépünk át (vendéglői sótartóból dugja ki fejét az iroda-
lomra is érvényes, perfid és kétértelmű tanácsokat adó „Főnök”), majd 
egyenesen tündérmesébe (egy „kékülő tinóra” megfigyelésére, lehallgató 
mikrofonokkal elvarázsolt erdőbe küldik ki a spiclit); a második variáció 
kihallgató-szobája azután ismét valószerűbb színhely, míg az utolsó futam 
java része (nyaralói idill, hivatali társak fogadása a lakáson) akár E. P. 
föltételezett hétköznapjaiból is lehetne alig torzított, gúnyoros szelet. 
Ördöngősen ravasz, cseles író E. P. s közben született mesélő is: ezzel az 
abrakadabra, a „pé-hovárdos” történéssel, fölvázolt, már-már elfogadta-
tott, majd az alakváltozásokban azon nyomban fölszámolt figurákkal úgy 
tud játszani, hogy közben világának, szemléletének, íráskészségének szin-
te teljességét nyújtja a réteges és átszőtt többértelműségben. A leírás 
gyengéje persze, ha az egyidejű jelentésekből csak a két-értelműség párja-
it tudja kiemelni, szembeállítani. Az egyik nyilván, nemes közhellyel: élet 
meg irodalom: élet, mit a mondatok mentén, szakaszonként valószerűnek 
fogadunk el, illetve irodalom, az önnön jeleit fölmutató írás valószerűsé-
get megsemmisítő, paródiákban lejárató ereje. A másik pár majdnem 
ugyanígy, csak kissé másként fogalmazva: fikciók hordalékával, alja-
fikciók „harsány bohóctörvényeivel”, bűnügyi filmek, sárgafedeles kém-
históriák gyermekded modelljeivel, gyatra redukcióival játszogat a mind-
két „szakmán” gúnyolódó kedély, ám akadhat olvasó, ki mégis megder-
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med, ha egy oldalazó célzás, ártatlan szóhasználat emlékeinek „precíz 
iszonyatába” talál, ha a „sci-fi”-t jómaga (kéretlenül) hajlamos datálni és 
lokalizálni is, akkor és ott, hol vétek „osztályidegennek” lenni, „esetleges 
bolgár kapcsolatokkal” rendelkezni, ” antidemokrácia-ellenes” megjegy-
zéseket tenni, hol a nyomozók és besúgók arcára néha kiül valami „elom-
ló szlávos bánat”, hol dívik a „lehallgatósdi”, a nyájas invitálás a sarki 
presszóba egy „kis beszélgetésre”, s dívott, mondjuk: régebben, a mű-per, 
verés, önfeljelentés koholt vádak alapján. De íme újabb csavarás, a több-
értelműségből kibontható újabb kétértelműség: a Spionnovellát úgy is 
olvashatjuk, mint az írás mesterségének groteszk metaforáját. „írás” akkor 
a besúgó „jelentése”, a per-anyag, a megkonstruált életrajz; esztétikai 
kiselőadásokat tart a „Főnök”; s akár írók, értékelők („tallózók”) meg az 
olvasóközönség közösségének tagja a besúgó ... 

Általánosítsuk hát a Spionnovella egyik olvasatát: bizonyos értelemben 
egyetlen gomolygó ars poetica, esztétikai metaforák és példabeszédek 
gyűjteménye a Pápai vizeken ne kalózkodj! egész kötete, hiszen a művész 
képmása volt már Miklóska, a pincérfiú is („Tiszta esztétika: és ezt ma-
napság már csak mi, pincérek őrizzük”; „A pincértörténeteimről például 
azt mondom: a formáról akartam írni, és a szakmáról. [Mint olyanok-
ról]”.) Hasznos volna most nyilván eme írásművészeti parabolák leltárát 
összeállítani; ha csak mutatóba kínálunk néhányat belőlük, csupán azért, 
mert közegükből kiragadva veszítenek kétértelmű humorukból. Mégis: a 
szalonna: „A szalonnát találd vonzónak: benne az az elbűvölő, ami meg-
különbözteti a zsírtól: a szikrázó forma. A formának ezt a rámenős, de 
tanulságos előrenyomulását ritkán érheted tetten. A víz alakváltozásakor 
például (...) a hópelyhek túlontúl meghatóak, a cirádák, a jégtűk hideg 
szépsége elvonja a valódi értéktől a figyelmet. A szalonna külön leckével 
is szolgál, hiszen ha a fokhagyma átható szagára, a paprika színére vagy 
az abálorás lehengerlő bonyolultságára is ügyelsz, akkor a különálló ele-
mek anyagszerű és ekképp példás egybeillesztéséről kapsz követendő 
mintát. A szalonnának a kenyérhez, mint szociális valósághoz való illesz-
kedése is megnyugtatóbb a hópehelyénél, mert az ott billegve a kenyér 
göcsörtjein első pillantásra szép és meghökkentő, ám a kenyér utóbb pé-
pesre ázik, ki kell dobni a szemétre...” Hasonló jellegű egy másik példá-
zódás a húsról és a köretről („a mi elhanyagolása semmi könnyebbséget 
nem jelent”), majd az asztalnál maradva emígy a beafsteakről: „a tatár-
beafsteak értéke nem a borsban, sóban, mustárban, worcester szószban, a 
különféle erősségű és állagú paprikákban rejtezik, sőt nem is az első pil-
lanatra kissé meghökkentő, durva bélszínben, hanem abban a módozatban 



 

1484 

(sorrendben, izgalomban, módszerben, kockázatban), amiként az eleme-
ket összekeverjük. (A teljesség igényére, mint hamis alibire hivatkozva, 
idetűzök egy megjegyzést: azért disznóhúsból nem lehet!..„Elemről elem-
re haladj; előbb a tárgyak közt igazodj el”, szól azután a tanács; egy má-
sik példabeszéd viszont, a rakott tányérban turkáló „ebédelőről”, az eset-
leges, bizonytalan menetet mondaná érdekesebbnek. De esik szó, tovább 
tallózva a körültekintő változatosságban, a „homogenitásról”, az „össze-
férhetetlen minőségekről”, a tervezésről és a kihagyásról, a „tiszta pillana-
tokat” átkötéstől megszabadító, talányos hatású s mégis pontos szerkesz-
tésről, a „trükkökről” és „eljárásokról”, az olykor kívánatos „parányi le-
zserségről” s persze a „szerzőről”, ki „végül is nem más, mint egy abszt-
rakt szakmai fogás” ... 

Példákat soroltunk összegezés helyett, mert könnyebb E. P. esztétikai 
gondjait, gondolkodásának területét megjelölni, mint egyértelmű válaszo-
kat kihámozni a képes ars poeticák komoly kételyeiből és ironikusra he-
gyezett talányaiból. S hogy mi is idetűzzünk egy megjegyzést: sehol nem 
könnyű E. P.-t tetten érni, vélekedéseket vagy hatásokat ráfogni, így tű-
nődik egy ideje a recenzor, kik lehettek Esterházy mesterei; hogy vajon 
afféle ösztönös tehetség-e ő, noha polgári szakmájában: a matematikai 
gondolkodáson is edzett s igencsak csavaros észjárású, jeles elme; avagy 
mégis titokban könyvfaló olvasó, ki szépirodalomból szerzett ismereteit a 
ködösítésig hibátlanul illeszti be saját irányába. Hivatkozásai, irodalmi 
referenciái ugyanis jóval ritkábbak és szerényebbek, mint a „modernitás” 
közegében szokás: Kafkára vagy Tandorira céloz egyszer, megemlíti 
Thomas Mannt, nagyobb hitellel Kosztolányit („mint pincér, Kosztolányit 
tartom mesteremnek”), de soha nem szól gyanítható korai ihletőiről, 
Salingerről s kiváltképp Mándyról, s persze senki másról, kortársi néme-
tekről, osztrákokról, kik az írás mibenlétén, a szavak és a dolgok egymás-
hoz illesztésén hasonlóan, talán néki is példával szolgálva töprengenek. 
De hátha éppen a kétely („A bizonytalanságról beszélek. Arról, hogy szö-
veged önmaga tartalmazza azokat a kétségeket, amelyeket önmaga tá-
maszt, s melyek jórésze magára a szövegre vonatkozik.”), a sokat emlege-
tett többértelműség, hagymás rétegzettség, a jelentés késleltetése, lebegte-
tése, a váltogatott megközelítések relativitása, az irónia és önirónia lép-
csős dialektikája Esterházy egyik legfőbb esztétikai krédója; s ennek jele 
mindaz, mi akár könnyen utánozható-parodizálható modorosságnak(?) is 
tűnhet: megtévesztő idézőjel és kurziválás, zárójeles kérdőjel, áthúzott 
vagy félbevágott szó, a „töltelékszavak” és kétkedő szócskák rizspora. A 
másik: a nyelvbölcseleti kétellyel egy tőről metszett, gyanakvóan is vára-
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kozó bizalom: ha az írás önmagáról szól, ha egyetlen valóság a papíron a 
szó, kíváncsian bízzunk a szóban, mely újabb szót hív elő, a képben, 
melyből kép sarjad, a „hasonlat termőföldjében”, hol hasonlat-magból 
jelenet-sor, mikro-történés burjánzik; figyeljük, hogyan választ vagy tilt 
témát a nyelv és a stílus, mitől térít el, hová vezet, s élvezzük mégis a 
tervnek cselét, voluntarista diadalát, ha a mondatok légtomásza (ócska 
hasonlattal: mint kedvenc állata, a macska) végül mégis talpára esik. Ki-
szolgáltatottság avagy tudva azért ügyes játék?; szofizmusból elég ennyi, 
hiszen gyakorlatian, józanul: tehetség ismérve, hogy persze főképp az 
utóbbi. Mert E. P., aki fölényesen, könnyedén tud írni, komolykodó és 
gyakorta nehézkes irodalmunkban ritka bájú ludikus szerző; cica a gom-
bolyaggal, kölyökkutya az eldobott labdával, nincs oly stílus, melyben ne 
telne nekirugaszkodó s cselezgető, hempergő és incselkedő öröme: gyer-
meknyelv és kamaszos kiszólás, csevegés és vaskosabb élőbeszéd, admi-
nisztratív kása, ál-tudósság és aforizmás okoskodás, lírai hangulat és idé-
zőjeles pátosz, robbe-grillet-s „mértani” leírás és kifacsart népszínműves, 
tőrölmetszett szentencia alig fáradó (s csak nagyon ritkán túlhajtott) ka-
valkádja minden oldala; tud írni „szépen”, rokokó finomkodással, s tud 
szépen, mert váratlan tömörítéssel pontosan; de kaján örömmel, az olva-
sóra kacsintva csúnyán is, fonetikus ortográfiájú konyhanémet jelzések-
kel, jellemzésre sután és nehézkesen, s ha kell, a szándékos képzavart is 
elfogadtatva. 

Magyar közegünk gyengéje az, hogy a játékosságot, az írás benső tü-
körjátékait hajlamos még mindig elégtelennek tudni; hogy E. P.-nél talán 
ezért hiányoljuk mi is a külső tárgyra fokozottabban irányuló, zaklató és 
kockázatos éroszt meg a megélve fölismert tragikumot; mások pedig, 
nyilván, úgyszintén tévesen a vaskosabb történelmi s társadalmi valósá-
got: pláne akkor, ha szerzőnk fölkínált világnézete még az ún. ellenzéki-
ség pátoszát is nélkülözi? „Filozófiailag az a helyzet, hogy kilőtték elő-
lünk, kérem, a romantikus magatartás lehetőségét”,  – mondatta már Fan-
csikójával; emitt még közönyösebben, szinte szemtelen tartózkodással 
Miklóskával: „a pálya göröngyös, a labda tök, a bírók csalnak”. A vállát 
vonó kívülállásra így felénk kevés mentség találtatik: az ámítás és önámí-
tás nélküli figyelem, a „kis dolgok igazságainak megteremtése” meg a 
vegetáló szemlélődést és barkácsolást, szakmai műgondot és belső függet-
lenséget egyaránt sugalló „akkor inkább el-gat-getek” tandoris tartása. 
Ennyi csak (bár távolról, elfogultan: ez is fölújított érték), vagy valami 
más is, emelkedetten megnevezhető rejett többlet: Kosztolányi homo 
aesteticusának erkölcsivé nemesedő szépség-kultusza, gyengédsége és 
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részvéte, mely még a szennyben, a szemétben is képes „humanista rekvi-
zitumot” látni; az „arányérzék, finomság és megértés”, az „egyszerre sze-
retni és látni” igénye, az eszményi harmónia vágya: az a szép és jó, mely-
nek sajgó utópiáját talán már az első kötetet nyitó kisgyermek-selypegés 
(kalokagatijja) hirdette meg. 

Újabb ellenvetés, s üstöllést újabb mentesítés, bizalom megszavazása 
még egy futamban? Nem voltunk szakértők ödipális ügyekben, s most 
sem az elsődleges, a másodlagos nárcizmus, a nárcizmusból kinövő, azt 
megemelő szublimáció kérdésében; megjegyzésünk az olcsó moralizálás 
és a szépelgő retorika mankóján biceg. De minek tagadni azt, mivel, mo-
tívumként, E. P. is játszik: alteregóinak testi nárcizmusát; s hogyan nem 
ugyanezen (köznyelvi) szóval megnevezni az alkotás és az írás kettős 
nárcizmusát, mely egyaránt tetszeleg a doppelganger-hős vonzó tárgyá-
ban és a nyelv, a stílus minden árnyalatát már-már fölényesen uraló, mes-
teri íráskészségben. Érdekessége néki persze csak annyi, ha az irodalmat 
gyarapítja; s hinnők azért, hogy eme adottságokkal, sajátos előfeltételek-
kel E. P. „önmítosza”, „önépítése”, „szerepe”, „póza” az írásnak szentelt s 
önmagát kétszeresen is fölajánló életvitelben az eddiginél még meggyő-
zőbb eredményeket és felelős újdonságokat hozhat; ha az íráskészség nár-
cizmusát is úgy meghaladva, mint a többit, pazar okosságával és a na-
gyobb tétet megszimatoló önfegyelemmel, a sznobság, a mondén elkapa-
tás meg persze a manír, a modorosság csábításait elkerülve eléri, hogy 
képmásai a világnak vonatkozási pontjai (tükre, lakmuszpapírja stb.) le-
gyenek, akkor rövidesen az átfogó, nagyobb formáknak is mestere lehet, 
jelentős írója az egyedi véleményünk szerint éppen most erősen 
változófélben levő magyar irodalomnak. 

 
 



 

1487 

ILLÉS LÁSZLÓ 
Pártatlan Párttörténet349 

Miklós Molnár: A Short History of the Hungárián Communist Party; 
Westview Press, Boulder, Colorado; Dawson, Folkstone, England; 
1978,168 lap 
 
Molnár Miklós munkája - „A Magyar Kommunista Párt rövid története”  
– egy amerikai és egy angol kiadó közös gondozásában jelent meg, első-
sorban nemzetközi  – tehát nem magyar  – olvasóközönség szamara. 
Molnár a magyar múltról és jelenről csak felületesen tájékozott külföldi 
olvasót az alapismeretekkel is felvértezi, hisz csupán a magyar történelem 
némi ismeretében lehet nyomon követni a Magyar Kommunista Párt 
hatévtizedes útját. 

A szorosan vett párttörténettel foglalkozó részben nagyon érdekesek 
azok a passzusok, amelyek a párt megalakulását vázolják. Molnár nem 
volt rest és sokszázlapnyi különböző forrásmunkákat tanulmányozott át, 
hogy kimondhassa: még az sem biztos, hogy az „újszülött” hol és mikor 
látta meg a napvilágot, a „bábák” névsorát sem lehet egyértelmű bizo-
nyossággal megállapítani. A születési hely éppúgy lehet a pesti József tér, 
mint a budai Városmajor utca egyik bérlakása, az időpont ügyében pedig 
még gazdagabb választási lehetőség áll rendelkezésre: 1918. november 
17, 21, 22, 24 vagy 28. Az alapító tagok névsora is tetszés szerint szűkít-
hető vagy bővíthető, a kezdeményező éppúgy lehet Kun Béla, mint 
Hirossik János. Legfeljebb egy biztos  – Molnár Miklós szavaival, és per-
sze az eredeti angolból magyarítva: ” ... az Oroszországból visszatért 
kommunisták játszották a döntő szerepet a Magyar Kommunista Párt va-
lódi létrehozásában, márcsak ama tekintély miatt is, amelyet az orosz bol-
sevik párt; vezére, Lenin; és a párt forradalmi szervezési elvei élveztek...” 

A párt megalakulásának idejére Magyarországon már győzött az úgy-
nevezett őszirózsás forradalom, Károlyi Mihály gróf pedig létrehozta ma-
gyar földön az első köztársaságot. Molnár Miklós szükségesnek tartja 
hangoztatni az „első” jelzőt, mert mint írja: „Számos történelmi mű téves 
állításával szemben az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 
idején sohasem kiáltották ki a köztársaságot. Kossuth beérte annyival, 
hogy trónfosztottá nyilvánította a Habsburgokat, de köztársasági állam-
formát nem vezetett be.” 
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Forrásmunkáiban Molnár nem talált pontos adatokat arra, szám szerint 
hány követője volt az első hónapokban a Kommunisták Magyarországi 
Pártjának. 1919 januárjában a pártvezetőség tízezer taggal dicsekedett. 
Márciusban a Károlyi-kormány államügyészsége az éppen letartóztatott 
kommunista vezetők ellen kibocsátott vádiratában a párt taglétszámát 30-
40 ezerre becsülte. Ezzel összehasonlítva a Szociáldemokrata Párt  – 
amely szoros szövetségben állt a szakszervezetekkel  – lényegesen komo-
lyabb erőt képviselt: 721 ezer tagkönyves támogatót mondhatott magáé-
nak. 

Molnár hihetetlen mennyiségű forrásmunkát tanulmányozott könyvé-
hez, egyszerű halandó számára legfeljebb altatószernek bevált hivatalos 
kiadványok tömegét böngészte át, nyomozva egy-egy adat után. Nem 
hiszem, hogy kívüle akadt még vállalkozó szellem, aki elolvasta a buda-
pesti Kossuth Kiadó „Legyőzhetetlen erő” című kötetét, amelynek címén 
kívül legfeljebb az alcíme riasztóbb: „A magyar kommunista mozgalom 
szervezeti fejlődésének 50 éve”. S mindez jó háromszáz lapon. De Mol-
nár Miklós ezen is átrágta magát  – és egy sokatmondó beismerésre buk-
kant. A „Legyőzhetetlen erő” című kiadványban ugyanis egy mellékmon-
dat elárulja, hogy a zsenge Magyar Kommunista Pártot az orosz bolsevi-
kok pénzelték. A futárok útján küldött anyagi segítség tette lehetővé, 
hogy a párt újságokat, propagandafüzeteket, brosúrákat adhatott ki, fegy-
vereket vásárolhatott. Az ember óhatatlanul eltöpreng: vajon megőrizte-e 
ezt a „haladó hagyományt” a szovjet párt mind a mai napig  – mármint a 
hatalom után áhítozó külföldi kommunista pártok pénzelését? 

A kommunista tanácsköztársaság idejét tárgyalva a szerző kiemeli, 
hogy Kun Béláék szeme előtt a bolsevikok példája lebegett. Némileg ez 
magyarázza a példátlan terrort is: ”... a proletárdiktatúra rendőri apparátu-
sa, amelyet a kommunisták a hivatalos rendőrségtől függetlenül állítottak 
fel és működtettek, a hatalom értékes eszközének bizonyult a kommunis-
ták számára. Egy állig felfegyverzett rendőrkülönítmény azzal a névvel 
kérkedett, hogy 'a kormány forradalmi tanácsának terrorcsapata'; 'Lenin-
fiúk' néven is hírhedtek voltak”. 

Molnár a tanácsköztársaság bukásának előidézői közt megemlíti a 
nemzetközi helyzetet, a visszájára fordult hadiszerencsét, belpolitikáiig 
pedig azt, hogy vezetői a szocialista alapelvek megvalósítása helyett bol-
sevik módszereket honosítottak meg. 

A 133 napos hazai kommün után a párt gyakorlatilag eltűnt a föld szí-
néről. Emigrációba kényszerült vezetői, a kudarc bűnbakjait keresve, ma-
rakodtak. 1930-ban a második kongresszus, alaposan felnagyítva a való 
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tényeket, ezerre becsülte a tagság létszámát. A Moszkva melletti 
Aprelevkában tartott kongresszus húsz küldötte szektás és utópikus hatá-
rozatokat hozott, amelyeknek a legkisebb közük sem volt a magyarorszá-
gi valósághoz és erőviszonyokhoz. Válság válságot követett a pártban: 
maroknyi magyarországi tagságát Horthy rendőrsége letartóztatta, vezetői 
közül Sallait és Fürstöt kivégezték. Akik még ezek után is életben marad-
tak, azok többségével Sztálin végzett a harmincas évek második felében. 
Amikor pedig a háború alatt megszűnt a Komintern, a magyarországi ille-
gális párt ezt jelként fogta fel és föloszlatta önmagát  – immár negyedszer 
röpke fennállása alatt. Hamarosan azonban újjászületett Békepárt néven. 
Molnár Miklós erről az időszakról: „A háború után a Moszkvából vissza-
tért kommunisták szemrehányásokkal halmozták el a magyarországi veze-
tőket a párt feloszlatásáért. Szerintük a helyi vezetők félremagyarázták 
azokat az okokat, amiért a szovjet elvtársak feláldozták a 

Kominternt az antifasiszta harc érdekében. Kádár Jánosnak hamarosan 
benyújtották a számlát sokévi börtönbüntetés formájában, amelyet Rákosi 
és elvtársai szabtak ki rá. Szabadonbocsátása és rehabilitalasa után Kádár 
nyilatkozatot tett közzé, amely ... megjelent egy párttörténeti kiadvány-
ban. Ebben Kádár különösen azt erősítgette, hogy a nagy letartóztatási 
hullám után, amely 1942 nyarán érte el a pártot..., a 400–450 főnyi párt-
tagságból mindössze 10–12 kommunista tartotta egymással a kapcsolatot. 
Ez a szám később nagy nehézségek árán emelkedett hetven-nyolcvanra, 
de a budapesti szervezet titkárának, Kovács Istvánnak a letartóztatása 
újabb komoly visszaesést hozott. Bár Kádár nem mondja ki, a Kovács-
ügy valójában a még megmaradt párt megsemmisülését jelentette. Kádár 
egy másik nagyfontosságú tényre is felhívja a figyelmet: 1941-től minden 
kapcsolat megszakadt a Magyar Kommunista Párt és Moszkva között 
egészen a Vörös Hadsereg megérkezéséig Magyarországra 1944-ben.” 

Molnár találóan mutat rá arra, hogy a Magyar Kommunista Párt 
„moszkvai történetét” eddig még nem írták meg. Ehhez össze kellene 
gyűjteni mindazokat a dokumentumokat, amelyek a tisztogatások áldoza-
tainak rehabilitálásáról szólnak, hogy össze lehessen állítani e történet 
mozaikkockáit, bár az egyszerű „harcosok”, a cím- és rangnélküliek szá-
zainak sorsát még így is változatlanul homály fedné. Az egyetlen mű, 
amely megpróbált némi betekintést nyújtani a moszkvai magyar kommu-
nisták sivár életébe, Sík Endre „Vihar a levelet...” című önéletrajza volt. 
A könyvet azonban hamarosan kivonták a forgalomból. A moszkvai ma-
gyar emigránsok némelyikének sorsáról legfeljebb a párttörténeti lexiko-
nok kurta címszavai nyújtanak eligazítást: „A sztálini törvénytelenségek 
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áldozata lett.” Mint Molnár találóan írja: „A kommunista harcosoknak 
csak elenyésző töredéke tért vissza Magyarországra 1945-ben; a sztálini 
tisztogatások jobban megtizedelték soraikat, mint a Horthy-rezsim rend-
őrsége és bíróságai együttvéve.” 

Az 1945-ös hazai újrakezdésről ezt olvassuk; „A föld alól felbukkanó 
Magyar Kommunista Párt taglétszáma bizonytalan: Rákosi egy beszéde 
szerint háromezer; mások szerint egyszáz vagy még ennél is kisebb. Tény 
azonban, hogy a taglétszám hihetetlen tempóban növekedett. 1945 végén 
a Magyar Kommunista Párt már 500 ezer tagot számlált. Valódi ereje 
azonban másutt rejlett: a szovjet hatalomban, a jelenlevő Vörös Hadse-
regben.” Molnár Miklósnak ezután egy olyan megállapítása következik, 
amellyel nyilván sokan nem értenek egyet. Azt írja: „A Magyar Kommu-
nista Párt volt az egyetlen politikai párt, amely tudta, mit akar, amelynek 
programja, ideológiája volt, valamint szervezeti és működési modellja.” 
Szerintünk a koalíció többi pártjának is volt programja és elképzelése, 
legfeljebb módja nem volt a valóraváltására, annak a Vörös Hadseregnek 
a jelenléte miatt, amelyből Molnár Miklós is levezeti a Magyar Kommu-
nista Pártnak a tagsága arányát jóval meghaladó erejét és befolyását. 

„A Magyar Kommunista Párt rövid története” egyik legérdekesebb fe-
jezete  – különösen a nyugati olvasó számára  – az, amely a párt szerepét 
és szervezeti felépítését mutatja be. Több mint három évtized távlatából 
szinte el is felejtettük azt a tényt, amelyre Molnár ebben a fejezetben em-
lékeztet: a Magyar Kommunista Párt hatévtizedes fennállása során mind-
össze egyetlen alkalommal vett részt szabad választásokon  – 1945-ben. 
És a számára kedvező éghajlatban is csak a szavazatok 17 százalékát sze-
rezte meg. Az abszolút győztes a Független Kisgada Párt volt több mint 
57 százalékkal. Molnár Miklós értékelése szerint: „Ezeknek a tényeknek 
van bizonyos jelentőségük: ezek az adatok nyújtják az egyetlen mércét a 
Magyar Kommunista Párt választási befolyásának felbecslésére az új Ma-
gyarországon, egy évvel azután, hogy kilépett a föld alól. Ezek az adatok 
egy semmiképp sem elhanyagolható befolyásról tanúskodnak, de a befo-
lyás nagyon korlátozott. A Horthy-rendszer szerteágazó kommunistaelle-
nes propagandája és az 1919-es vörös terror túlkapásai kétségkívül érez-
tették hatásukat. Másrészt viszont a kommunisták végtelen mérséklete, a 
Magyar Kommunista Párt nemzeti és demokrata, mintsem forradalmi, 
programja, az ország újjáépítésében mutatott tagadhatatlan dinamizmusa, 
a földreform, a párt szervezeti színvonala és ... ügyes propagandája ellen-
súlyozni tudta a negatív hatásokat. Mindezeket figyelembe véve az 1945-
ös választási eredmények valószínűleg a politikai erők valódi viszonyát 
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tükrözték: a Magyar Kommunista Párt a középnagyságú pártok élén fog-
lalt helyet, de nagyon messze attól, hogy valóban országos követőtáborral 
rendelkezzék... Az 1945 utáni választások nem teszik lehetővé semmiféle 
következtetés levonását... A Magyar Kommunista Párt választási erejének 
megítélésére a legfrissebb jelzések harminc évnél is öregebbek.” 

Cáfolhatatlan, kemény tények ezek! Több mint három évtizede a Ma-
gyar Kommunista Párt nem tette próbára erejét másokkal szemben, nem 
ajánlkozott föl megméretésre a választóknak. A választók azonban kéret-
lenül is kinyilvánították véleményüket 1956 októberében. A nyolcszázez-
res párttagság pillanatok alatt elillant. A novemberi szovjet invázió után 
egy hónappal a Magyar Szocialista Munkáspárt mindössze 37 ezer tagot 
tömörített: kevesebb mint öt százalékát a korábbi „élcsapatnak”, a Ma-
gyar Dolgozók Pártjának. 

Tanulságos a tagság összetételéről szóló alfejezet. Ennek táblázataiból 
szépen nyomon követhető, hogyan csökkent fokozatosan a proletariátus 
pártjában a munkásság aránya. A kétkezi dolgozók 1951-ben a tagság 
41,2 százalékát tették ki; 1952-ben 40; 1953-ban 38; 1955-ben 37,4; 
1956-ban 37,3 százalékát. A forradalom után, a hatvanas és a hetvenes 
években  – valószínűleg statisztikai és származási bűvészmutatványok 
révén  – valamelyest nőtt a munkások aránya, de a Magyar Szocialista 
Munkáspárt tagjainak többségét továbbra sem a névadó munkások alkot-
ják. 

A szerző a zárófejezetben annak a reményének ad hangot, hogy kedve-
ző nemzetközi körülmények segítségével Magyarország még jelentős 
lépéseket tehet az anyagi jólét és a nagyobb szabadság felé vezető úton. 
Csak remélni lehet, hogy derűlátásában az általa felvázolt párthistória 
eddigi tanulságai ellenére sem csalódik. 

Összegezve: jól sikerült, élvezetes olvasmány Molnár Miklós magyar 
párttörténete. A 170 lapnyi terjedelem körülbelül az, amely erről a témá-
ról még az elalvás veszélye nélkül elolvasható. Gondolunk itt kívülálló, 
nem magyar olvasóközönségre: a könyv ugyanis számukra készült, ezért 
jelent meg angolul. A hazai szószátyár párttörténeti kiadványokkal össze-
hasonlítva Molnár műve több fejhosszal tör az élre. Tényekre, nem pedig 
legendákra alapuló közlései eleve megkülönböztetett helyet biztosítanak 
számára e témakörben. A szerző legfőbb érdeme tálán az, hogy megírta az 
első magyar pártatlan párttörténetet. 
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VÁRDY HUSZÁR ÁGNES 
Szocialista magyar irodalom Amerikában350 

Kovács József: A szocialista magyar irodalom dokumentumai az amerikai 
magyar sajtóban 1920–1945. Akadémiai Kiadó, Budapest 1977, 439 lap 
 
Lehet, hogy ez Európában szokatlanul hangzik, de képzett történész, nép-
rajzkutató vagy társadalomtudós az 1960-as évek Amerikájában még alig-
alig nyúlt volna hozzá az utóbbi időben oly divatossá vált „etnikai tudo-
mányok” („ethnic studies”) felméréséhez. Különböző okokból kifolyólag, 
rangjukon alulinak, érdektelennek és a tudományos világban csekély el-
ismerést ígérőnek vélték a bevándorolt és itt letelepedett nemzetiségek 
politikai, társadalmi, gazdasági, valamint a kulturális és irodalmi életének 
szakszerű tanulmányozását. Maga a kivándorlás körülményeit számos 
tudományos feldolgozás és alapos felmérés tárgyalja, de az egyes beván-
dorló nemzetiségeknek az új hazában való beilleszkedése, élete és kultú-
rája szinte szokatlan elhanyagolásban részesült. Csupán az elmúlt évtized 
folyamán, az ún. „etnikai forradalom” következményeként állt be némi 
változás. Természetesen vannak kivételek. Az amerikai magyarság életé-
nek, kultúrájának, irodalmának s ezek különböző vetületeinek komoly 
kiértékelése azonban nem tartozik e kevés kivétel közé. Szakszerűen kép-
zett tudós szinte napjainkig alig-alig nyúlt az amerikai magyar múlt fel-
méréséhez. Ezért, a múltban megjelent munkák jelentős része vagy dilet-
táns szerzők tollából való, vagy csupán rövid összefoglaló jellegű mű, 
mely sokszor nélkülözi még a legszükségesebb alapkutatásokat is. 

Annak ellenére, hogy az elmúlt évtized folyamán ez az érdektelenség 
részben megváltozott, a helyzet ma sem kielégítő. Néhány szakképzett 
tudós  – hazai és amerikai magyar egyaránt  – újabban behatóan foglalko-
zik magyar Amerika kulturális, politikai és társadalmi életével. Ennek 
eredményeként azóta több komoly tanulmány látott napvilágot. Az ameri-
kai magyar múlt tanulmányozásában a hazad Puskás Júlia történész mun-
kássága a legkimagaslóbb. Legfontosabb munkája az amerikai magyar 
szervezetek és intézmények kifejlődéséről azonban csak most van kiadás 
alatt. 

A szintén hazai Kovács József kötete az első szakszerű kiértékelése az 
amerikai magyar irodalom és publicisztika egy bizonyos részének, irá-
nyának. Könyvében elsősorban az 1920–1945 közötti korban megjelent 
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amerikai magyar munkássajtó és irodalom történetét tárgyalja. Kötetének 
címe teljes mértékben fedi a mű témáját és tartalmát. A könyv jelentős 
része dokumentáció, mely a szocialista irányzatú, vagy a szocializmussal 
szimpatizáló írók, költők és publicisták munkáiból jellegzetes válogatást 
tartalmaz. A kötetben foglalt anyag igen hasznos a szocialista irányú ame-
rikai magyar irodalmi múlt megismeréséhez. Azonban az ismertetett iro-
dalom csekély esztétikai értéke miatt, szerintünk a kötet legnagyobb ér-
deme a szerkesztő 86 oldalas bevezető tanulmánya, mely először foglalja 
össze szakszerűen az amerikai magyar sajtó és irodalom kifejlődésének 
azon irányzatát, mely a szocializmus zászlói alatt haladt. Így tehát Kovács 
tanulmánya egy bizonyos fokig mérföldkő is az amerikai magyarságtu-
domány kifejlődésében és kiértékelésében. 

A szerző tanulmányának központjában tulajdonképpen az 1905-ben 
megjelent Új Előre című szocialista lap szerepel. Figyelmét elsősorban 
ennek a lapnak a kifejlődésére, szerkesztő- és írógárdájára, illetve azok 
publicisztikai tevékenységére fordítja. Tanulmánya bevezető részében 
azonban foglalkozik az Új Előre elődeivel, a késő dualista korban kifejlő-
dött amerikai magyar szocialista irodalom gyökereivel is. 

Az Új Előre köré csoportosult írók politikai, publicisztikai és irodalmi 
működését ismertetve, Kovács képet fest az amerikai magyar munkások 
kulturális életéről, az emigráns munkásirodalom jellegzetességeiről és 
korlátáiról, valamint az emigráns élet társadalmi és kulturális szervezetei-
ről. Rámutat a kivándoroltak életében és gondolkodásmódjában az „elha-
gyott haza” fontos szerepére, és elemzi az ellentétet a munkásosztály 
gyakran naiv érzelmi nacionalizmusa, valamint gazdasági és osztályérde-
kei között. Szerinte az utóbbiak az amerikai magyar munkásságot feltét-
lenül a szocialista mozgalomhoz kötötték. A romantikus kossuthista gyö-
kerekre épült, túlfűtött nacionalizmusuk azonban sok esetben éppen az 
ellentáborba sodorta őket. 

Tanulmányát a szerző hét téma köré csoportosította. Bevezetőként 
részletesen tárgyalja az első amerikai magyar hírlapok és egyesületek 
múltját, beleértve az 1853. október 15-én Kornis Károly szerkesztésében 
megindult A Magyar Száműzöttek Lapját, majd az amerikai munkássajtó-
ra fordítja figyelmét. E témakörön belül részletesen kitér a „szociálde-
mokrata”, a „kommunista” és az „antifasiszta egységfront” sajtójára, ki-
emelve a vezető szerkesztők és munkatársaik tevékenységeit és küzdel-
meit. „Az amerikai magyarság és a munkás kultúra” című fejezetben tár-
gyalja a hazából hozott népdal, valamint a hírlapírás, a szabadiskolák, és a 
proletkult szervezetek szerepét, majd az „Előre Műkedvelőkor” tevékeny-
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ségét értékeli. Ezek után rátér tanulmányának tulajdonképpeni lényegére, 
az amerikai magyar munkásmozgalom és az irodalom kifejlődésének is-
mertetésére. Itt visszavezeti az olvasót a munkásirodalom kezdeteihez, 
majd az Új Előre című lap hatását jellemzi az amerikai magyar munkás 
irodalomban. „A másik Amerika” alcím alatt többek között Lékai János, 
Kövess Lajos, Moór Péter és Illés Ágota irodalmi műveit ismerteti, me-
lyek nagyrésze a bevándoroltak elszürkült életét, a gyárak tövébe zárt 
szűk világát ábrázolják. Ezek után Egri Lajos költészeti programját festi 
le, mely a forradalom vágyát volt hivatva ébrentartani az amerikai magyar 
munkásság körében. Tanulmánya befejező részében az Új Előre viszony-
lagos fontosságát és szerepét elemzi a szélesebb magyar szocialista iro-
dalmon belül. 

A szerző tanulmánya első részében „A kivándorlás es az amerikai ma-
gyarság” címmel nagyvonalakban tárgyalja az egyes kivándorlási hullá-
mok jellegzetességeit, társadalmi, kulturális, politikai összetételei. S habár 
munkájának nem a kivándorlás mibenlétének es az egyes kivándorló hul-
lámok összetételének az értékelése a célja, itt tesz néhány megállapítást, 
mely szerintünk kiegészítésre és árnyaltabb megfogalmazasra szorul. A 
második világháború után kivándorolt, ún. „negyvenötösökkel” kapcso-
latban például azt állítja, hogy tevékenységük „kétségtelenül meggyorsí-
totta a régi emigráció szervezeteinek, 'elöregedését', az etnikai közösségek 
felbomlását és szétszóródását,, (11 1.). Ez részben igaz, azonban nem 
egészen úgy, ahogy a szerző állítja. Az kétségtelen, hogy ez a csoport 
legtöbb esetben nemigen kapcsolódott be az un. „régi amerikások” meg-
lévő szervezeteibe  – többnyire érthető társadalmi es kulturális okok mi-
att. Azonban ugyanakkor iskolákat, saját elképzeléseinek megfelelő poli-
tikai, társadalmi és ifjúsági szervezeteket (pl. a cserkészetet) stb. alapított, 
a magyar negyedekbe költözött, több évtizedig ott lakott, a magyar üzle-
teket pártolta, és magyar templomokat látogatott. Persze az „öreg ameri-
kásoktól” való elkülönülésük egy ideig nem ismert társadalmi és kulturá-
lis kettősséget vitt bele az amerikai magyar életbe. Ez azonban természe-
tes következménye volt annak a megváltoztathatatlan, ténynek, hogy az 
újonnan jöttek egy teljesen más világot képviseltek, mint a századforduló 
táján idekerült gazdasági menekültek, s azok másod- és harmad-
nemzedéki leszármazói. Továbbá, azt sem szabad elfelejteni, hogy függet-
lenül az elkülönülő tendenciájúktól s az ezáltal teremtett kettősségtől  – 
mégiscsak új életet és friss szellemet vittek be a már beolvadásnak indult 
régi amerikás magyarok életébe, s ezáltal legalább három évtizeddel 
meghosszabbították a ma újból fenyegetett amerikai magyar életet. Mind-
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amellett  – talán éppen társadalmi és nem mindig szélsőségnélküli politi-
kai elkötelezettségük következtében  – mindent elkövettek, hogy gyerme-
keiket magyarnak neveljék; annál is inkább, mivel bennük nem volt meg 
az az érthető „kisebbségi érzés”, mely az öreg amerikások esetében már a 
másod-nemzedékben erős amerikaisodást eredményezett. De továbbmen-
ve, minden hibája mellett is  – melyek közül a legbántóbbak közé tartozik 
a szélsőséges ideológiai elkötelezettség és a sokszor az irracionalizmus 
határát súroló politikai naivitás  – a negyvenötösök azért több amerikai 
intézményt, kiadványt stb. átvettek, s ezáltal megmentették a kimúlástól 
(pl. a Szt. Louis és Vidéke, Az Újság, Katolikus Magyarok Vasárnapja, az 
„Amerikai Magyar Szövetség”). S ez a megállapítás még akkor is érvé-
nyes, ha sok esetben az átvett és megmentett intézmények és kiadványok 
még ma is az 1950-es évekre jellemző politikai naivitás és irracionaliz-
mus jegyében működnek. 

Ha a szerzőnek a negyvenötösökkel kapcsolatos egyes általánosításai 
magyarázatra és kiegészítésre szorulnak, ugyanez vonatkozik az ötvenha-
tosokkal kapcsolatos egyes kitételeire is. Így például az a megjegyzése, 
mely szerint ez utóbbiak azért törekedtek volna a gyors asszimüációra, 
mert „nem kívántak (az ún. DP csoport) szélsőjobboldal eszközévé lenni” 
(11. 1.). Ez a kijelentés egyszerűen megalapozatlan. Az amerikai magyar-
ság történetében ugyanis nemigen van még két olyan emigráns hullám, 
mely szervezeteiben, intézményeiben annyira összeolvadt volna, mint a 
második világháború után kivándorolt negyvenötös és az ötvenhatos cso-
port. Az igaz, hogy az ötvenhatosok nagyobb százalékban olvadtak be az 
amerikai társadalomba, mint a negyvenötösök, azonban ennek semmi 
esetre sem az utóbbiak közt tagadhatatlanul gyakori „szélsőjobboldaliság” 
az oka. Attól még ők nyugodtan élhették volna tovább, elkülönülten a 
maguk egyéni magyar amerikai életét  – épp úgy, mint tették ezt a negy-
venötösök az öregamerikásokkal kapcsolatban. Az ötvenhatosok nagyobb 
beolvadási tendenciáját tehát más okokra kell visszavezetni. S ezek közül 
kétségtelenül a legfontosabbak közé tartozik a Rákosi korban dívott, s ma 
már Magyarországon is elítélt nevelési rendszer, mely a magyar nemzeti 
érzés kifejlődésére mindenképpen hátrányos volt. S ugyanakkor a szemé-
lyi kultusz sztálinista rendszere, s az azzal kapcsolatos élményviláguk is 
inkább taszította, mint vonzotta őket a magyarsághoz. Ehhez járult még 
az a tény, hogy a negyvenötösökkel szemben az ötvenhatosok nagyobb 
százaléka rendelkezett szakképzettséggel, mely szintén meggyorsította az 
amerikai társadalomba való felszívódásukat. S látva az anyagi és egyéni 
érvényesülés lehetőségeit, jelentős részük a beolvadás útját választotta: az 
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évek folyamán beolvadt és gyakorlatilag leszakadt az amerikai magyar 
élet fájáról. Éppen ezért, kiegészítésre szorul a szerző azon kitétele az 
ötvenhatosokkal kapcsolatban, hogy „napjainkban elsősorban kulturális 
tekintetben ők alkotják az összekötő kapcsot a szülőföld és az amerikai 
magyarság között” (11.1.). Ha a szerző végignézi azokat az amerikai ma-
gyar szervezeteket (pl. Itt-Ott, Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete, 
American Association for the Study of Hungarian History stb.), valamint 
a különböző kulturális és tudományos poszton működők névsorát, akik 
rendszeres kapcsolatot tartanak a hazai magyar kulturális és tudományos 
világgal (beleértve a kisebb-nagyobb amerikai egyetemi magyarságtudo-
mányi központokban működő szakemberek nagyrészét, pl. Columbia, 
Indiana, Portland, Pittsburgh-Duquesne stb.), akkor azonnal rájön arra, 
hogy azok jelentős része nem az ötvenhatos, hanem korábban vagy ké-
sőbb kivándorolt amerikai magyar. 

Mindez természetesen mit sem von le a szerző munkájának értékéből. 
Az általa megrajzolt kép az amerikai magyar szocialista irodalom kifejlő-
déséről ugyanis valóban úttörő és értékes, s ugyanakkor követendő példa. 
Itt is lenne azonban egy-két megjegyzésünk a konstruktív, a javítani kívá-
nó kritika jegyében. Mi ugyanis úgy érezzük, hogy éppen munkája úttörő 
jellege következtében, jól megírt tanulmányát egy szélesebb keretbe kel-
lett volna beágyaznia. Igaz, hogy a szerző elsődleges célja az amerikai 
magyar szocialista sajtó és irodalom feltérképezése volt. Az is igaz, hogy 
ennek ellenére itt-ott megemlíti a „nem szocialista” sőt még a „szocialista 
ellenes” irodalom létezését is. Ezek az utalásai azonban olyan elenyésző-
ek, hogy a be nem avatott olvasóban  – s hány beavatott ismerője van az 
amerikai magyar irodalomnak?  – téves következtetésekre vezethetnek. A 
valóság ugyanis az, hogy épp az ő általa is megemlített erős és naiv nem-
zeti érzés következtében, az amerikai magyar irodalom nem-szocialista 
iránya (a liberális nacionalizmustól a konzervatív nacionalizmusig) min-
dig nagyobb tömeget és erőt képviselt, mint a szocialista irányzat. Kovács 
József tanulmánya arra a tévés következtetésre juttathatja a gyanútlan 
olvasót, hogy a szocialista irodalom es a szocialista irányú munkássajtó 
századunk húszas, harmincas es negyvenes éveiben szinte egyedülálló 
volt, vagy legalábbis az amerikai magyar irodalom uralkodó irányát kép-
viselte. Ez a feltevés messze áll a valóságtól. A tény ugyanis az, hogy a 
szocialista (és főképpen kommunista) sajtó és irodalom csupán elenyésző 
részét alkotja a két világháború közötti amerikai magyar irodalomnak és 
sajtónak. Azt a kort főképpen az 1848-as kossuthista hagyományokhoz hű 
és gyakran naivan hazafias sajtó es irodalom jellemzi. Művelői jelentős 
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részét sokkal inkább foglalkoztattak a trianoni béke következményei, 
Nagymagyarország megcsonkítása, mint például a nemzetközi szocializ-
mus és kommunizmus eredményei és kudarcai. Amint ezt Kovács is meg-
jegyzi, az amerikai magyar irodalom két világháború közti termése igen 
kevés művészi értekkel rendelkezik. S ha itt-ott létezik is magasabb mű-
vészi értékű irodalmi alkotás, akkor az elsősorban a „nemzeti”, s nem 
pedig a „szocialista” irány követőinek írásaiban található (így pl. Kemény 
György, Pólya László, Reményi József, Rudnyánszky Gyula, Szabó Lász-
ló, Tarnóczy Árpád és mások műveiben). 

Kovács József munkája az első szakszerű tudományos felmérése az 
amerikai magyar irodalom egyik irányának. Az ilyen összegező és kiérté-
kelő tanulmányokra nagy szükség van. Hasznos lenne például, ha a szerző 
vállalkoznék egy olyan kötet elkészítésére, mely a korabeli „nem szocia-
lista” amerikai magyar irodalom eredményeit összegezné és egy hasonló 
irodalmi antológia kíséretében tárná az érdeklődő olvasóközönség elé. 
Ezzel nagy űrt töltene be az amerikai magyar irodalom és sajtó történeté-
ben. Mostani művéből ítélve bizonyos, hogy ezt a feladatot is a magyar 
irodalomtudomány legjobb hagyományai alapján végezné el. 
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HATÁR GYŐZŐ 
Hogyan halunk meg351 

Örkény István: Rózsakiállítás, Szépirodalmi K., Budapest 1977, 120 lap 
 
Füst Milán, a Tények és tanúk második kötetében egyhelyütt felhánytor-
gatja, hogy Németh László példájára divatba jön  – arról írni, amit nem 
szeretünk. „Nem szeretem, tehát írok róla.” Bezzeg régente biztosak le-
hettünk benne, hogy a művet azért hozza szóba az író, mert az a meggyő-
ződése, hogy becses munkáról van szó, még esetleges hibái ellenére is. 
Bizonyos vagyok benne, hogy ezúttal nem hívnám ki az illusztris naplóíró 
rosszallását, mert abban az örvendetes, sőt irigylésre méltó helyzetben 
vagyok, hogy Örkény István Rózsakiállítás c. kisregényét azért hozom 
szóba, mivel becses írásnak tartom. Regényben, színpadon mindig érde-
kesebb az „intrikus”, mint a „jó"; ismertetésben-bírálatban mindig érdeke-
sebb a maliciózus, a gáncsoskodó, mint az elismerő  – a „jó”. Nem tudom, 
a „jók” és a „gonoszok” e remélhetőleg örökké tartó versenyében győ-
zöm-e szusszal; de nem tanúsíthatok egyebet, csak a jót, ami olvasása 
közben meg-megállított, el-elmulattatott, mindvégig lebilincselt s ha még-
is szóba hoznék egyet-mást, amivel nem értettem egyet - csupán azért, 
hogy kontúrt és fényéleket adjak a képnek. 

Mindnyájan ismerjük  – hiszen irodalmi berkekben közmondásos  –, 
milyen a költő regénye, a regényíró színdarabja, a színdarabíró költészete. 
Ama ritka tehetségektől eltekintve, akik született all-rounderek és tehet-
ségük sokoldalúságánál fogva mindenre futja, e kirándulás a szomszédos 
műfaj területére a tisztelettudó furcsálkodás-ámuldozás moraját szokta 
kiváltani. Mea culpa, Örkény színdarabjainál nemegyszer éreztem, hogy a 
dialógusok álmatag-hosszadalmasságában, a monológok magyarázatossá-
gában elősettenkedik a regényíró; elbeszéléseinek, regényeinek olvasása 
közben viszont mindig éppen az a biztonságérzet töltött el, hogy avatott 
Vergiliusz vezérel fel-alá világunk pokolköreiben, hiszen tehetségének 
főereje a mesélő, az elbeszélő talentuma. Örkény István az Élet és Iroda-
lom-ban Mezei Andrásnak nemrég nyilatkozott és azt mondotta: amerikai 
útja alkalmával, New Yorkban látott lefilmezett halált a televízió képer-
nyőjén és kisregényéhez ez az élmény adta az ötletet. Örkény egy Witt-
genstein-idézettel kezdi  – „a halál nem az élet eseménye; a halált megélni 
nem lehet”. Ha most ehhez még hozzávesszük, hogy a toronyszobájában 

                                                           
351 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 4-5. számában. 
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fel-alá járkáló Montaigne hosszú töprengésének kincses végeredménye 
éppen az volt, miszerint gondolkozni annyi, mint készülni a halálra  – a 
Wittgenstein-idézet után már-már arra várunk, hogy a szerző a követke-
zőkben majd bölcseleti formába önti balsejtelmeit: filozófiai tanulmányt 
ír a halálról. Ehelyett fekete bohózatot kapunk, ám ha pesszimista lennék, 
azt mondhatnám, semmivel sem tudunk kevesebbet a témáról, mint ha 
Jean-Paul Sartre értekeznék róla kétezer oldalon. 

A regény kártyakeverője, az olvasó végigkalauzolója halálesetről ha-
lálesetre mind a valóságos életben és a tévéképernyőn a becsületes, de 
fura Korom Áron névre hallgat. Korom Áron fiatal, lelkes süldő-
tévérendező asszisztens  – neki, a névtelen senkinek jut eszébe az a gon-
dolat, hogy tévédokumentumot kellene készíteni a halálról. Arról, hogy 
hogyan halunk meg. Hogy ki hogyan csinálja, azt embere  – és halála  – 
válogatja. Célja? Közelebb hozni az emberekhez a halál fogalmát; rokon-
szenvesebbé tenni. Türhetőbbé  – elfogadhatóbbá gondolatát. Felettesei 
ímmel-ámmal ugyan, de megadják hozzá az engedélyt, adnak mellé fil-
mező csoportot, utalnak időt, ő pedig hozzálát, hogy alkalmas alanyokat 
keressen filmjéhez. Csakhogy az alanyi költőkkel és a titkos drámaírókkal 
ugyanaz a baj, mint a haldoklókkal. Szeretnek elbújni. Mindenki magának 
hal meg  – és úgy is szereti: magában és magának. Áron szerencsével jár 
és szerencsés kézzel választja ki alanyait: a három áldozat annyira külön-
böző, hogy típusra ember, környezet és halál elütőbb már nem is lehetne. 
Az első olyan halál, amelyről Korom Áron, filmes stábjával egyetemben  
– lekésik. Figyeli és számon tartja ugyan a rákbeteg nyelvészt, de épp, 
amikor meghal  – azt a hetet kihagyja. Kénytelen az özvegy megrendítő 
elbeszélésével beérni. A rákbeteg nyelvész úgy érzi, a világ mérhetetlenül 
szegényebb lenne, ha ő a finnugor strukturalista nyelvészet titkát a sírba 
vinné magával; mi pedig úgy érezzük, a magyar irodalom szegényebb 
lenne, ha Örkény nem tárná elénk, micsoda fababák vagyunk, milyen 
nyeglén élünk s ostobán halunk meg. Helyesebben szólva: milyen szere-
tetlenül élünk s milyen nagy sokára  – későn és hiába fedezzük fel a sze-
retetet. E középosztálybeli páciens után Mikó Mariska következik, a Ti-
szavirág kertészeti szövetkezet dolgozója. Egyszerű lélek; az egyszerű 
lelkek vastagbőrűségével veszi tudomásul, hogy rosszindulatú 
hasdaganata van, meg kell hallnia s úgy intézi minden dolgát, megrendítő 
igénytelenséggel, mint akik arra születtek, hogy a dolgok rendjét helyesel-
jék, jeltelenül élnek, jeltelenül halnak. S ha történetesen a filmfelvevő gép 
lencséje előtt kell, hogy félrebillenjen a fejük  – hát nincs kifogásuk elle-
ne. „Jó az”  – hiszen a busás tiszteletdíjjal rendbe tehetik a Mama dolgát, 
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a Mamáét, aki örökli a lakást, de eltartási szerződés fejében mindjárt át is 
engedi egy dolgos házaspárnak. A Mama oly remekbefaragott figura, 
mintha az olasz „verismo” második, neorealista Új Hulláma vetette volna 
partra. Bagarialelkű, trabális, mindig rajta van az örök-zabálhatnék: meg-
hatóan gonosz és kacagtatóan undorító. A proletárhalál után a kiválasztot-
tak, a „nagymenők” osztályából is láthatunk valakit jobblétre szenderedni 
egy-az-egyben, a képernyőn, J. Nagyot, az írót, aki a szívére panaszkodik. 
J. Nagy író ugyan nem országos hírű; országosabb a híre a nővilágban, 
mert szoknyavadászra mindig szükség van, imádni, szidni; de végül csak 
kikönyökölte magának azt a fülkényi népszerűséget, amire vágyott: tévé-
híresség lett belőle, „ott megy J. Nagy”  – szólnak utána az utcán. Ám J. 
Nagy sem ivócimborájának, Korom Áronnak, sem a belehabarodott or-
vosnőnek a klinikán nem köti az orrára, hogy megcsömörlött az élettől, 
beveszi a halálos adag altatót és míg filmezik, a stábból senki sem sejti, 
hogy nem elalvást, hanem öngyilkosságot filmeznek. Ahogyan az interjú-
voló tévérendező a haldokló írót gyötri, hogy legalább a küszöb átlépte 
előtt mondjon valami emlékezetest, valami méltó aranyköpést, magvas 
szentenciát, de az egyre álmosabb, mind csendesebben motyogó szeren-
csétlennek csak cinikus együgyűségek, töltelékmondatok, közhely-
trágárságok jutnak eszébe  – a regény legmulatságosabb oldalai. Jól szim-
bolizálja a halál kifürkészhetetlen szfinkszszerűségét: ezt a szfinkszet 
senki  – még egy mitugrálsz tévésegédrendező sem képes szóra bírni. A 
tévédokumentumnak sikere van, lám, a halál is lehet happy end szagú; 
sikerült lerombolni a tabu kerítését, amely a halál tematikáját körülvette. 

Örkény e remek írásának a legnagyobb erénye: picassói elrajzoltsá-
gunk bemutatása. Akárcsak a szép színésznő, aki mindig csak szembe 
látja magát a tükörből és ritkán jut eszébe, milyen hibás a profilja – sza-
kasztott így vagyunk mi is, a Rózsakiállítás alakjaival egyetemben. A 
magunk tudatában úgy élünk, hogy mindig prezentábilisak vagyunk, ötle-
teink ragyogóak, folyékonyan fogalmazunk, leveleink talpraesettek, a mi 
igazunk oly evidens, mint hívőnek a hitágazat. Valójában pedig esetlenül 
mozgunk, ajtókon rosszkor lépünk be, hátulról komikus a járásunk, keres-
sük a szavakat és még meghalni is rendesen úgy halunk meg, hogy 
röstellkedve tussolják el a kínos ügyet síró-rívó hozzátartozóink. Ráadá-
sul, a megkeményített arcvonások idióta látszata ellenére 

még ellágyulók is vagyunk és nem tudunk megtagadni egy könnyet a 
szegény kertészeti dolgozótól, Mikó Mariskától, amikor halála alkalmából 
a tévések, ajándékul, azzal lepik meg, hogy a képernyőn az esti hírekbe  – 
beleveszik a rózsakiállítás megnyitását. Még láthatja „az ő rózsáit”, a ma-
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ga kötötte csokrokat, mielőtt exportra a repülőgépbe kerülnek. Ilyenek 
azok a rózsakoszorúk is, amelyeket a koporsójára hajigálnak a Tiszavirág 
Kertészeti Szövetkezet dolgozói  – a gyászoló gyülekezet. 
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ZSIGMOND ENDRE 
Mikes Kelemen  – csak gyerekeknek?352 

Veress Dániel: Így élt Mikes Kelemen. Móra Könyvkiadó, Budapest, 
1978 
 
A Móra Kiadó 12–14 éves gyerekek számára „Így élt...” címmel sorozatot 
indított. Az elmúlt idők nagyjainak életét és munkásságát mutatja be egy-
egy kötetben, 80–100 fényképpel illusztrálva. Az „Így élt Mikes Kele-
men” szerzője Veress Dániel, a kitűnő esszé- és drámaíró, a sepsiszent-
györgyi Állami Magyar Színház irodalmi titkára, romániai magyar folyó-
iratok és napilapok munkatársa. Veress Dániel több könyvet írt már Mi-
kesről. „A rodostói csillagnéző” 1972-ben a kolozsvári Dácia Könyvki-
adó, „Mikes és a szülőföld” 1976-ban a bukaresti Kriterion Könyvkiadó 
gondozásában jelent meg. 

Mikes Kelemen emberi alakja és műve már régóta jelképpé lett: a ha-
zájától távol, de oda mindig visszavágyakozó ember jelképévé. Emlékez-
zünk vissza, hogy egykor, mint gyerekek, milyen meghatottan szavaltuk 
az iskolában, vagy önképzőkörben Lévay József költeményét: 

 
Egyedül hallgatom tenger mormolását, 
Tenger habja felett futó szél zúgását, 
Egyedül, egyedül A bujdosók közül, 
Nagy Törökországban; 
Hacsak itt nem lebeg sírjában nyugovó  
Rákóczi nagy lelke, az eget csapkodó  
Tenger haragjában! 

 
Talán akkor sejtettük meg először, mit jelent a száműzöttek magánya. 

Micsoda Rodostó, milyen Rodostóból hazagondolni Zágonba  – akkor, 
amikor még nem gondoltunk volna arra, hogy lesz még alkalmunk ezt a 
lelkiállapotot nemcsak könyvekből és versekből megismerni. 

Veress Dániel a család eredetét a Hunyadi Mátyás alatt élt Mikes Mik-
lósig vezeti vissza. Apja, zabolai Mikes Pál Thököly seregében harcolt. 
Ilyen családi örökség miatt nem csoda, hogy Mikes Kelement már tizen-
két éves korában Rákóczi udvarában találjuk. Apródként, később mint 
kamarás kísérte el a száműzetésbe a fejedelmet, önként választotta a 

                                                           
352 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 4-5. számában. 
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bújdosást, hiszen mint annyi más, ő is meghódolhatott volna a Habsbur-
goknak. De a fiatal  – alig 21 esztendős  – székely legény így felelt Rákó-
czi kérdésére: „Nagyságos fejedelem, az Isten rakás kenyeret készített el 
imitt-amott az ember számára, s az velünk is úgy vagyon. Menjünk tehát, 
s ahol megtaláljuk a magunk részét, szedjük fel.” Így azután Rákóczi kí-
séretében megjárta Lengyelországot, majd Franciaországot. Látta a Nap-
királyt, forgott a francia udvarban, színházi előadásokra járt és érdeklő-
dött a francia művészet iránt. A klasszikus irodalom akkor virágkorát élte, 
de a legnagyobb nevek, Racine és Corneille, idegenek maradtak számára. 
Annál jobban megismerkedett azonban az irodalmi levelek és emlékiratok 
oly dúsan tenyésző irodalmával. Zágon után Párizs volt a legnagyobb 
élménye, hiszen itt vált otthonossá az irodalmi életformával, itt lett köny-
ves emberré. Negyvenegy éves rodostói tartózkodása alatt alig érintkezett 
valakivel. De ízig-vérig irodalmi ember volt, olyan ember, akinek a 
nyomtatott betű igazabb, valóságosabb, teljesebb és hitelesebb világ, mint 
maga az élet. 

Mikes több mint húsz éven át írja leveleit, sorban ládájába zárja őket, 
választ is csak a képzelet küldött rájuk. P. E. grófnő, a levelek címzettje 
álomvilágban született; Konstantinápolyban él és olyan művelt, szelle-
mes, nagyvilági hölgy, amilyent Mikes egykor a párizsi szalonokban is-
merhetett. Neki írja meg a bújdosó élet apró eseményeit. Így lettek az ő 
levelei, legalábbis a magyarok számára  – mintegy használati utasításként  
– a bújdosók kézikönyve. Távol minden politikai álmodozástól, humorát 
soha el nem veszítve, Mikes hű maradt Erdélyhez, Zágonhoz és a magyar 
szóhoz egész életében. 

Az elmúlt száz évben nem kevesebb, mint tizenhárom teljes és tizenhét 
szemelvényes kiadásban jelent meg a „Leveleskönyv”, legutóbb 1974-ben, 
a kolozsvári Dácia Könyvkiadó egy sorozatában, több mint húszezer pél-
dányban. Kosztolányi Dezső szerint: „Európai magyar. Amint első köl-
tőnk, Balassi Bálint testvéresült az európai műveltséggel, azonképpen 
Mikes is egy volt vele, az első prózaírónk, aki társalgási nyelvünket szó-
laltatta meg, s mind a kettő találkozott a tengerrel is, az egyik északon, a 
másik délen. Talán nem véletlen az sem, ha ő adott nevet annak a szellemi 
tanyának, ahol újabb irodalmunk évekig hánykódott és nevelődött, ő írta 
le először ezt a magyar szót: kávéház.” 
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ÖLVEDI JÁNOS 
Jelentés egy meg nem jelent könyvről353 

 
Könyvről kell megemlékeznünk, mely mind írója, mind témája miatt 
rendkívüli figyelmet érdemel. 

Könyvről? Helytálló-e a megjelölés? Ha könyvön kinyomtatott kézira-
tot értünk, úgy föltétlenül az. Viszont, ha a könyv ismérvével azt a tényt 
is azonosítjuk, hogy a kinyomtatott kéziratot az érdeklődő bármely 
könyvkereskedésben megvásárolhatja, bajok vannak. A szóban forgó 
könyvet ugyanis nem lehet megvásárolni. 

Mi is történt voltaképpen? Elkészült a kézirat. Egy gyűjteményes mű, 
javarészt már megjelent tanulmányok kézirata. A kézirat nyomdába ke-
rült. A kéziratot kiszedték, a kefelevonatot gondosan korrigálták, a korri-
gált szedést oldalakba, majd ívekbe tördelték. Az utolsó oldalra még a 
szabványos impresszumot is kinyomtatták: Felelős kiadó a Magvető 
Könyvkiadó igazgatója stb., stb. Szedte a Nyomdaipari Fényszedő Üzem 
(78.8611/8) 78-450 Dabasi Nyomda. Felelős vezető és így tovább. És 
mikor mindez már készen volt, történt valami. Az Illetékes Hivatal Illeté-
kes íróasztalán valaki felvette a telefont és a nyomdát hívta. Értesítette a 
nyomda vezetőségét, hogy a könyv nem jelenhetik meg. Az Illetékes Hi-
vatal Illetékes íróasztala mindig súlyos érveket említ. Bizonyára ezúttal is 
ez történt. És minthogy az Illetékes Hivatal Illetékes íróasztalának mindig 
igaza van: a könyv nem jelent meg. 

Egy példánya azonban kijutott Nyugatra, az Új Látóhatárhoz. És a kö-
vetkező oldalakon ebből az egyetlen, élő példányból idézünk. Ám minde-
nekelőtt néhány fontos adat: a szerző Illyés Gyula, a szóban forgó könyv 
tanulmánygyűjtemény, címe: Szellem és erőszak. Válogatás az író odaha-
za javarészt már megjelent tanulmányaiból. Az Illetékes Hivatal közbelé-
pése már ezért is érthetetlen. Hiszen túlnyomó többségükben Magyaror-
szágon már megjelent írások újabb kinyomtatását akadályozta meg. 

Még egy megjegyzés: az idézetek összeválogatásánál nagy gonddal 
ügyeltem arra, hogy ne törjék meg a gondolatmenet. És az író eszméi 
megcsonkítás nélkül kerüljenek az olvasó elé. 

 
* 

Már a tanulmánykötet előszava elgondolkoztató: 

                                                           
353 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 6. számában. 
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„Az itt következő időszerű írásokban egy-egy gondolat 
és adat többször is fölmerül. 
Nem elégszer. 
Könyvnélkülire való leckék. Keserűek: de jó okulásra. 
Aggasztó is lehet, ha az, ami időszerű, tartóssá válik. 
Hasznos tehát az írásmű, amely saját időszerűsége ellen 
irányul. 
Ezek az írások mind azt célozzák; a tartós béke nem 
könnyű kimunkálása szolgálatában.” 

E bevezető sorok és az utána következő, 1945-ben írt vers, (A Duna fi-
aihoz) olvasása után már pontosan tudjuk, miről szól a tanulmánykötet. A 
mottóul választott vers néhány sora erről árulkodik: 

Uraink 
mindünket egyformán tiportak  
s örökösük egyenes ágon  
az, aki még ma is tiporna! 

Semmi kétség: a tanulmánykötet a Duna-völgyi dráma freskóját rajzol-
ja elénk. A Duna-völgyi népek közös szenvedéseit, gondjait. Egymás 
megismerésének, tiszteletének imperatívuszát, és a békés jövő kimunkálá-
sának lehetőségeit. Valóban időszerű olvasmány. Valóban könyv nélküli-
re való lecke. 

Az első nagyszabású tanulmánynak, amely megragadja figyelmünket, 
ez a címe: Három levél. Voltaképpen csak a második Illyés Gyula műve. 
Az elsőt és a harmadikat Sziklay László, a jeles irodalomtörténész intézte 
az íróhoz. Az elsőben Sziklay egy találkozásra és vitára utal, amely a bu-
dapesti csehszlovák követségen lobbant fel, Illyés és Ctibor Stitnicky kö-
zött. Illyés 1966 novemberében, Tihanyban írta válaszát. 

Ctibor Stitnicky meghívta a csehszlovák nagykövet nevében a követ-
ségen adandó fogadásra. Két napig gondolkodott: elmenjen-e. Miért? És 
most idézzük Illyést: 

„Csehszlovákia területén engem megaláztak. Rám szól-
tak, ott is, hogy ne beszéljek az anyanyelvemen. Ilyen 
szavakkal rápirítottak a társaságomban lévő nőre, a fele-
ségemre is anélkül, hogy módom lett volna őt megvéde-
nem. Tudtomra adták tehát, nem is egyszer, hogy nem 
látnak szívesen. Mivel ezt olyan városban, illetve olyan 
tartományban közölték velünk, ahol mondhatnám min-
denki az általunk használt nyelvet beszélte, a magyart, 
arra kellett következtetnem, abból a városból, illetve tar-
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tományból mindenkit a saját otthona elhagyására kész-
tettek. Ez zavarba ejtett, annál erősebben, mert az utcá-
kon mindenütt föliratok voltak, a humanizmus felső fo-
kának, a szocializmusnak szent varázsmondataival; 
igaz, hogy nem a lakosság anyanyelvén.” 

Azután megtörtént a találkozás Ctibor Stitnickyvel, a nagykövet foga-
dásán. Az akkor töredékesen megfogalmazott és elmondott gondolatme-
netet most részletesen kifejti az író: 

„A fegyelmezetten kimondandó kezdő tétel, hogy a ma-
gyarság anyanyelve körülbelül fél százada izzóan sütő 
gyűlölet pántjában él. Ez a pánt nem zár mindenütt, van 
kihagyása: messziről látszik csak gyűrűnek. Nem széles, 
nem tengerszerű. Főleg nem egyforma vastagságú, s fő-
leg mostanában nem: van ahol ötszáz kilométer, de van 
ahol csak ötven ... 
Az utóbbi években legalább tízszer kezdtem már új be-
kezdést  – új gondolat beiktatását – azzal, hogy száza-
dunkat is elöntötte egy pestis: a közösségi intolerancia 
soktünetű, de egy eredetű forróláza. A ragály tünetét mi 
még mindig a nemzeti sértettség címkéjével osztályoz-
zuk. Anyanyelvűnk, a magyar, azért kelt ingerültséget 
némely köröttünk élő nép fiaiban, az a bizonyos gyűrű 
azért izzik fél évszázada egyre hevesebben köröttünk, 
mert valaha a magyar anyanyelvűek is sértően viselked-
tek e népekkel szemben. Nemzeti iskoláikat és művelt-
ségi szervezeteiket a múlt század végén bezárták, folyta-
tásaként annak, hogy e nemzeteket évszázadok alatt el-
nyomták. 
Ezt az indokolást én soványnak tartom. Bár így volna. 
Akkor – megkövetéssel, jóvátétellel – túljuthatnánk a 
bajon. Szerintem a baj fészke mélyebb. Ezt szeretném 
óvatosan kibontani, eddigi vitatársaink szeme előtt. 
A kiegyezéssel – 1867-től kezdődik voltaképpen a kese-
rű korszak. Ez kereken számítva ötven évig tartott. Ez 
volt a bűnök, a csalások nagy ideje. A harács–
kapitalizmusnak és a korbács–feudalizmusnak az a szent 
uniója (az Alpok és az Ural, az Északi- és a Fekete-
tenger között), amelyet ma is, magyarok egy nagy szel-
lemi s egy még nagyobb irodalmi mozgalom tiltakozá-
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saiból és harcaiból ismerünk. Ennek egyik vára a Hu-
szadik Század volt, a másik a Nyugat. 
Azok az iskolabezáró és egyéb intézkedések, melyek 
úgy elmérgesítették a már 1848-tól fogva elromlott 
szlovák–magyar viszonyt, Trefort Ágoston kultuszmi-
nisztersége alatt keletkeztek. Trefort Ágoston a magyar 
demokrata; a „reform”-mozgalom egyik értékes, tehet-
séges alakja. Harmincévesen a 48-as Batthyány-
kormányban már államtitkár. Aztán emigrál. Nyugat-
Európát tanulmányozza, minden gondja, hogy Magyar-
országot Nyugat-Európa szintjére emelje. Mint neve is 
mutatja: francia eredet, őseinek hazája a példaképe. A 
fájdalmas fonákság, hogy épp a jakobinusok egy állam 
– egy nyelv eszméje lebeg előtte, egész minisztersége 
alatt: 1872-től 1888-ig. ö készítette a törvényt 1879-ben 
a magyar nyelv kötelező elemi iskolai oktatásáról... 
Európa sajtója méltán háborodott föl azon a külön sé-
relmen, amit a szlovákok, a románok, a horvátok anya-
nyelvűk miatt szenvedtek. Ez a korszak kereken számít-
va 1890-től 1914-ig tartott, huszonöt évig tehát. De te-
gyük mégis hozzá, hogy nemcsak a Huszadik Század, és 
a Nyugat, a Jászi Oszkár és Ady Endre vezette tábor ál-
landó elszánt harca, szívből kelt fölháborodása közepet-
te; szemben állt ezzel bizonyos fokig még a liberálisnak 
nem mondható testület: a klérus is. Huszonöt évre szű-
kül tehát az az idő, melynek mágnások elkövette baklö-
véseit és bűneit lám ma a szocializmus hívei is keserü-
lik. 
E bűnöket, tekintet nélkül rugóikra, mind föl kell fed-
nünk, szigorú pontossággal lajstromba kell vennünk. 
Élére kell tennünk annak a listának, melyre a Duna völ-
gyében azóta elkövetett hasonló baklövéseket és bűnö-
ket tartozunk éppoly szigorú pontossággal felsorolnunk, 
illetve kivizsgálnunk, mert hisz ezek mondhatni egyálta-
lában nem kerültek az európai tudatba vagy csak célza-
tosan, mint például a „demokrata” Benesék alatt két-
százötvenezer magyar földmíves vagonba tereléséről és 
deportálásáról készült dokumentumfilmek; e tudomá-
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nyosan tárgyilagos listák összeadási vonalának meghú-
zása után kezdhetjük a voltaképpeni számvetést.” 

De hol húzhatjuk meg és milyen időpontnál ezt az összegezési vona-
lat? – kérdezi az író. És meddig mehetünk vissza a számolásban, élesen 
elválasztva a történelmi valóságot a legendától és a szenvedély szülte hie-
delmektől? 

„Mennyi tinta folyt történésztollakból arról, hogy a 
Dunavölgy máig fent maradt népei közül melyik volt itt 
előbb? Bizonyos, hogy jóval kevesebb folyik, ha már 
akkor világos az, ami ma: a lelki mély okon semmit 
nem változtat, akárki volt is az első. Ezen az alapon 
ugyanis egyikőnk se tessékelheti ki erről a területről – 
de akárcsak egy faluból sem – a másikat, mert hisz, ha 
ez érvényes érv: minden jenkinek el kellene hagynia 
Amerikát egyetlen indián kiutasító ujjmutatására. 
Foglaljuk hát össze hűvös elmével a lázak s lázálmok 
tanulságát. 
Hogy dolgozó milliók olyan hajdani vezetők vétkeiért 
feleljenek, akiktől ők is szenvedtek és akiknek megfelel-
tetésében mellesleg ők is részt vettek – ez nemcsak 
marxista, hanem keresztény fölfogásnak is képtelenség. 
Mert ez faji álláspont. Hogy mai szemlélettel mondjunk 
ítéletet elmúlt idők szemléletében élt emberek fölött – 
ez meg történelmi képtelenség. 
Hogy emberi értéknek minősítsük, ha egy igazságtalan-
ságot lehetőleg fájdalommentesen visznek végbe – er-
kölcsi képtelenség. 
Mi van még? Ismételjük el a hitünk szerinti legképtele-
nebbet. 
Az elsődlegesség képtelenségét. 
Hogy ki előzött meg mást egy helyen, erre a szenvedélyt 
főleg népeknek is csak akkor érdemes pazarolniok, ha 
ebből, valamiféle jog, a jogból pedig esemény követ-
keznék. Jó, szednie kell a cókmókját a Duna partjairól 
mind a tizenötmillió magyarnak. Elvben én nem mon-
dok ellent, függővé téve persze a hovától. Ámde a láz-
álmú jog, mely nekünk ajtót mutat, azon nyomban át-
röppen egy másik mutatóujjra. Európai műveltségünk 
alapzatát egy bámulatos, rejtelmes népnek köszönhet-
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jük: a keltáknak, mint tudjuk. Név szerint ők eltűntek, 
azaz fölszívódtak. De én ismertem egyet, aki bizonyíta-
ni tudta a kontinuitást. Ez az egyetlen ember, mert hisz a 
jog nem függ a lélekszámtól sem, egymaga kiutasíthat 
minden olyan népet a Duna völgyéből – ki egész Euró-
pából –, mely az ő népe után jött ide.” 

Mire volna hát szükség – kérdi az író. Válasza: eszmecserére! De van 
erre mód, lehetőség? A válasz megfogalmazásából nem érezni a derűlá-
tást:  

„Lám, eszmecserére sincs kellő: benső érintkezésünk. 
Miért? Vitatársaink birtokon belül vannak. A hitünk 
szerint való igazságainkat is legfeljebb csak kérhetjük, 
esedezhetjük: s nem érvényesíthetjük. Eszmecserét pe-
dig így nem lehet folytatni, hisz ekként az első vitapont-
nál megreked. 
Mit beszélhetek meg azzal, akivel nem egy alapon ál-
lok? – minden tekintetben egyszintű alapon. Aki – hogy 
így mondjam – szenvedélyével is birtokon belül áll. 
Semmit lényegest. 
De a birtokon kívüli nincs kívül az emberi méltóságon. 
Sőt ez őneki nagyon is a birtoka; ez a vára. 
Egyenjogúságunk kinyilatkoztatásául mi csak őszinte-
ségünket nyújthatjuk. Számolunk a ténnyel, melynek 
okait az eddigieknél mélyebben próbáltuk meglelni, 
hogy anyanyelvűnk a határainkon kívül valamiféle ítélet 
alatt áll. Világosan kimondom, tudatos vagy tudattalan 
szándék az eltüntetésére tör, olyanféle egységesítések 
hatása alatt, aminőt hajdan a pénz és a mértékrendszer 
kínált. Ezt tévesnek érezzük, emiatt ma ártatlan milliók 
szenvednek, dolgos tömegek. 
Egy csődöt kell bevallanunk egymásnak és olvasóink-
nak; egy kudarcot kell tudatosítanunk. 
Szellemi és irodalmi életünk nem is egy, hanem három 
– ha ugyan nem négy – nemzedékének egy vállalkozása 
szenvedett szekértörést. 
Az én nemzedékem már tündöklőre csiszolt örökségként 
vette át – Ady, Bartók, Babits, Kodály, Móricz és meny-
nyit soroljak föl? – elveit, hogy miképp valósítsuk meg 
azt itt, azt az életet, ami nélkül a halál jó? Hány verset 
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írtunk mi erről költők, hány tanulmányt a prózaírók! És 
mennyit fordítottunk és tanultunk. Ez volt a Válasz 
egyik első programpontja, ez a Szép Szó-é, a Száza-
dunk-é, a Gondolat-é, a Magyar Csillag-é. Semmire úgy 
elő nem készítettük az utánunk következő nemzedéke-
ket, mint erre. Elhitettük velük, testvéri kezek fogadják 
majd a kinyújtott kezüket. Meleg pillantás gyúl pillantá-
sukra, ha vigyázó szemüket immár nem Párizsra, hanem 
Pozsonyra, Bukarestre, Belgrádra vetik. 
Mi erre más választ érdemeltünk volna. így kompromit-
tálódtunk áttételesen írói voltunkban is. Emlékszem a 
pillanatra, midőn megtudtam, hogy a szlovákiai magya-
rok deportálásának kormánybiztosa az egyik neves 
szlovák költő; miniszteri felelőse pedig egy másik, nála 
is jelentősebb költő. Költőként is kisebbnek éreztem 
magam. 
Szomszédainkkal való szóértésünket szolgálná ez a le-
vélváltás, de lám, mégsem egy magyar és egy szomszéd 
cserél gondolatot, hanem egy magyar és egy magyar ..” 

Azután, lám, itt egy következő tanulmány. Ugyanazokat a gondolato-
kat fogalmazza meg, mint az előbbi. A Duna-völgyi népek félreértéseit és 
a válasz nélkül maradt haladó magyar törekvéseket, amelyek egymás 
megismerését akarták és a hibák, sőt bűnök kigyomlálását sürgették. A 
fejezet címe: Elpuskázott tartomány. Minő tartományról van szó? – A 
Habsburg-birodalomról és Közép-Európáról. Illyés Kossuthot idézi, dunai 
konföderációt sürgető szavait, majd a két háború közt fellépett magyar 
írónemzedéket, amely Párizs helyett Prágára, Belgrádra, Bukarestre akar-
ta vetni vigyázó szemét. A tanulmány így folytatódik: 

„Nem először írom le a fájdalmas élményt. Nem kap-
tunk viszonzó pillantást. Nálunk folyóiratok, mozgal-
mak alakultak nem kis részben azért, hogy a testvéri 
Kéznyújtást kifejezzék. Ezúttal mi magyarok voltunk a 
rosszabb helyzetben, alul. Lehetett tehát úgy is látni: a 
kéz fölfelé nyúl. Vártuk, hogy odaát jelenik meg egy 
Ady, egy Bartók. Illetve, ha már megvan, lesz ide is 
szava. 
A századforduló nagy hiedelme, hogy a nemzeti ellenté-
teket a szocializmus nemzetközisége oldja föl, a gyak-
rabban hangoztatott jelszavak ellenére is kívánalom ma-
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radt. A nemzeti türelmetlenség az anyanyelvi türelmet-
lenség formáiban burkolódzott. Nem egy olyan ország-
ban is, amely gazdasági berendezkedésében többé-
kevésbé a szocializmus felé tett utat. 
Lehet ezen változtatni? A művek valamiféle kölcsönös 
cseréjével? ... S ha a művek cseréjét megelőzné a fölfo-
gások valamiféle cseréje? Ha képesek vagyunk elfogad-
ni, hogy a mai helyzetben a nagy népek állandóan a szí-
nen működő írói a kisebbek íróit valamiképp páholyból 
és bírói székből nézik, képzeljük egyszer ennek a fordí-
tottját. Az lehetne az első lépés valamiféle Bánk báni 
kigázolás felé.” 

Lapozzunk tovább a könyvben. Lám, az egyik fejezetnek ugyanaz a 
címe, mint a tanulmánykötetnek: Szellem és erőszak. A téma ezúttal is 
rokon az előbbiekkel: mit jelent nemzetben, közösségben élni? 

„A szocialista szónak magyar fordítása: közösségfej-
lesztő; jó társadalmasító. 
Hogy ki milyen jó szocialista – azaz egyáltalán szocia-
lista-e, az közelről azon mérhető: gyengíti, erősíti-e azt 
a szűkebb közösséget is, amelybe tartozik; életvédő és 
életadó közösségnek ismerve el a nemzeti, azaz anya-
nyelvi keretet. Vagyis, ha természetesnek érzem s így 
igényt tartok arra, hogy a közösségem ezer dologban va-
lamiféle védőváram legyen, jómagam hozzáállok-e kö-
zös jogaink védelméhez? Amikor azok az örök emberi 
jogok is egyben! E körül nem lehet nézetkülönbség. De 
vállalod-e vajon te, a szellem embere a magad szerszá-
maival, vállaljuk-e mi mindnyájan legalább a gondolat 
eszközeivel a – dorombolást? Ezekért a jogokért leg-
alább? S kötelességünk-e? Természetesen, ha legalább 
kettőig számolunk. Hol nincs joguk a négereknek villa-
mosra sem fölszállni? Ahol még ennyiért sem döröm-
böltek. S mi a következő fok, ahol a nép az ellen, hogy 
tilos saját városában a saját nyelvén egy szót kiáltania, 
egy hangot sem ejt? Kitiltják őt magát is a városából. 
Aztán az emberi élet minden területéről; végül magából 
az életből. Mert az az ajtó nem is ajtó, és a minotaurusz 
kijár a barlangjából.” 
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Végezetül lapozzunk bele az utolsó tanulmányba. Ismerős az írás, a 
Magyar Nemzet 1977 karácsonyi és 1978 újévi számában látott napvilá-
got. Címe: Válasz Herdernek és Adynak. Illyést a tanulmány megírására 
részben Kolozsvári Grandpierre Emil cikke sarkallta, amely 1977 nyarán 
a Kortársban jelent meg és amely a herderi jóslattal és Duna-völgyi vízió-
val foglalkozott. Illyés nemcsak a herderi látomásra válaszol, hanem az 
Adyéra is. Aki maga sem jósolt olyan sötétet, mint amit haldokló szemé-
vel látott. Nemcsak népe egén, de földjén is. Illyés szerint: 

„A marxista pártok, elől az akkor még élő Lenin pártjá-
val, történelmi bűnnek nevezték azt a békediktátumot, 
amely a magyar anyanyelvűek közül minden harmadikat 
– összesen több mint hárommillió lelket – más államba 
helyezett. Az Ady rémálmaira rálicitáló idő a Baltikum-
Adriatikum közti népek nemzeti egybeállásának ideje. 
Ez három darabból, az négyből; van, amely még több 
darabból forr vagy szerkesztődik össze. A magyar anya-
nyelvű közösség darabokra tört. Ilyen megrázkódtatás 
történelme során egyszer érte ezt a népet. Mohács után, 
amikor épp ily módon szakadt három részre. 
A számokkal mérhető meggyengülésnél szinte kataszt-
rofálisabb lett, ami a nemzeti tudatot érte. Szellemi ösz-
szetartó erő – a közérzés kohéziója – nélkül nincs nem-
zet. Nem néztünk szembe mindmáig azzal sem: mi is 
volt akkor annak a történelmi végzetességgel földre ta-
padt nemzetnek a hangja? A hivatalos ország nem Ady 
föllebbezését írta az égre. Egy vasárnapi verselgető úri-
asszony jelmondatait. Közülük az egyik, hogy az a haj-
dani egész ország mennyország volt, a szerencsétlen ir-
redentizmusával tovább bőszítette a környező naciona-
lizmust. 
A másik jelmondat az igazságtalan helyzet rendezésé-
nek hitét és reményét nem földi, hanem mennybeli böl-
csességbe vetve, messianisztikus ködbe kavarta. Ezt az 
Ady-szemléletű tábor nem tehette magáévá. Úgy eluta-
sította, hogy – még egy szembenézni való – a Horthy-
rendszerrel szemben szinte a szomszédos országok szel-
lemével érzett közösséget. Masaryktól és Benestől több 
jót várt a nép, a nemzet javára, mint a magyar állam irá-
nyítóitól. S még egy szembenéznivalónk: eljött az idő, 
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hogy a nemzetiségi kérdés szocialista vizsgálói is a kér-
dés gyakorlati megoldását oly függőségek láncolatától 
várták, hogy ahhoz, ha nem is ótestamentumi messia-
nizmus, de legalább újtestamentumi chiliazmus kellett.” 

És most irányt vált a tanulmány. Azt kérdezi: minő kép él a külföldi 
nemzetekben Magyarországról? Talán még mindig a hajdani? A lobogó 
sörényű paripán szoknyafélében vágtató csikós? Kicserélhetjük-e ezeket 
az ócska kliséket? Megrajzolható mai karakterisztikumaiból egy-egy nép 
címere? 

„Ezeket a sorokat lírai költő, tehát illúzióromboló írja, 
mégpedig némi szürrealista köveken is élesült, tehát új 
valóságokat föltárni vágyó tollal. Hazája új szemléletű 
címerpajzsának montage-ába ő ezeket az elemeket 
ajánlja. A világon mintegy tizenöt-tizenhat millió ma-
gyar él. Ebből azonban csak tízmillió az ország terüle-
tén, a határain belül; a többi kívül, jelentékeny részben 
úgy tapadva a térképbeli országra, mint kenyérre a héja. 
Jól oda kell néznünk, hogy a valóság és vele egy elta-
karhatatlan kérdés határait lássuk. 
Ez volna a címer egyik fele. A másik, ahogy mindezt a 
nyelvi közösség alap-néptömege képviseli. Az ő helyze-
tét is viszonylatai szabják meg. A villanyhuzal kicsapja 
a biztosítékot, bárhol esik mégoly csekély érintkezés; az 
országhatárok éppily érzékenyen őrzik gubancaikat. Egy 
rossz érintés, és lángban az emberiség háza. A nemzeti 
kisebbségek jogait semmiféle nemzetközi megállapodás 
nem védi. A békeszerződések ezeket, mint maguktól ér-
tetődőket, az egyéni jogok közé iktatták. Az országok, 
melyeknek bármily tömegű diaszpóráik vannak, csak 
egyéni magatartásukkal fejezhetik ki azt, miként véle-
kednek a legelemibb – legemberibb – jogok helyes vagy 
helytelen alkalmazásáról. A Magyarországon élő ma-
gyarok magatartása e dologban első helyen ezt a szót 
kívánja: európai. A magyar szellemi élet mindjobban 
fölismeri hivatását: a világ minden táján élő magyar 
anyanyelvűeknek a népszerű humanizmus és a tudomá-
nyos szocializmus kívánta magatartást sugallja. Nem 
könnyű helyzetben. 
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Hiteles adatok, ellenőrizhető panaszok szerint több 
százezer, sőt millió lelket számláló kisebbségi lakosság-
nak nincs saját nyelvi egyeteme, illetve ha volt, azt 
megszüntették. De nincs ilyen főiskolája, s rövidesen 
nem lesz egyetlen saját anyanyelvű középiskolája, mert 
ami volt, azt is úgy szakosítják, hogy az oktatás az állam 
nyelvén folyik: azzal a következménnyel, hogy nemzeti 
kisebbségi ifjú a maga nyelvén ipart sem tanulhat; tehát 
gépmunkás, gépkezelő sem lehet, csak napszámos. Eu-
rópa legnagyobb nemzeti kisebbsége magyar anyanyel-
vű, a húszmilliós egésznek mintegy tizenhat-tizennyolc 
százaléka. 
Ez még nemcsak a kisebbségi és nemzeti, hanem elemi 
emberi jogok sérelmével is jár. Nemegyszer torz helyze-
teket teremtve. Egy anyanyelvű orvos és beteg csak 
tolmáccsal, mert csak a hivatalos nyelven beszélhet. 
Sokhelyt az a gyakorlat, hogy a nemzetiségeknek dip-
lomát nyert fiait, ha az ilyen iskolázás után is megtartot-
ták anyanyelvűket, szülőhelyüktől távol, nekik idegen 
nyelvterületre helyezik. Szülőhelyükre pedig olyan ér-
telmiségi kerül, aki az ottani nyelvet nem érti. Ekként 
százezres főnyi települések, megint csak egész városok 
kisebbségei legkényesebb fájdalmaikat is jobbadán mu-
togatással közölhetik... A család, amelynek tagjait házon 
kívül méltatlan bánásmód éri, előbb-utóbb nemcsak 
azért tart össze, mert rokoni, vérségi kapcsolat köti egy-
be. Az erőszak erkölcsi erőt is fejleszt; már csak a hatás-
ellenhatás törvénye szerint, indukál aztán, majdnem úgy 
fejlesztve áramtöbbletet, mint a vízesések erőművei. A 
legzordabb nyomást is tündökletesre hasznosítja. 
Magyarország ilyenféle működésben áll ma, vitathatat-
lanul és megbecsültén, Közép-Európának közepén.”  

Mi hát a tennivaló? Mi a magyar hivatás a Duna-völgyében? 
„Tébolyt terjeszt, aki bármely ellentétet, bármily cseké-
lyen úgy érint, hogy azzal a béke állapotát csak gondo-
latban is ingathatná. Ezt itt is hangsúlyozottan épp an-
nak tudatában kell ismételni, hogy a nemzeti kisebbsé-
gek világszerte mind ingerültebben forrnak. 
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Egy-egy nemzeti kisebbség – ahogy nemzet is – azzal 
veszthet napjainkban versenyt, ha népszaporulatával 
végzetesen lemarad. Vagyis ha népe közösségétől az 
egyén nem kap olyan tudatot, hogy utódai számára vé-
delmet is kap: olyan közösséget, melyért egyénként is 
áldozatot hoz, aggódás nélkül, hittel a jövőben. A múlt 
szigorú vizsgálata, a félreértések tisztázása ennek a hit-
nek nyit utat. Segít tényekkel eloszlatni, mindörökre, az 
egykori jóslatok borúlátását, ősi hiedelem, hogy az áll-
hatatos szembenézés oroszlánt meghátráltat. Hitem, 
hogy az emberiségre pirkadás jön. A vadszelídítő tekin-
tetektől.” 

 
* 

Magyarországon kinyomtatott, de meg nem jelent könyvből idéztünk. 
És most, hogy becsukjuk a két helyen átlyukasztott és zsineggel átkötött 
művet, ugyanazok a kérdések merednek elénk, melyekre ismertetésünk 
elején céloztunk. Miért nem kerülhet Illyés Gyula tanulmánykötete a ma-
gyar olvasó kezébe? Miért nem szólalhatnak meg, miért nem taníthatnak, 
nevelhetnek Illyés kristálytiszta humanista gondolatai? Kinek az érzé-
kenységét bánthatja, hogy az író szót emel a határokon túl élő magyarok 
védelmében? Hogy a nacionalizmus tébolyáról ír, valamennyi Duna-
völgyi nép tragédiájának, megaláztatásának közös okáról? Hogy hirdeti 
egymás megismerését, megbecsülését, de úgy, hogy az kölcsönös legyen? 
Hogy a magyar adjonistenre, fogadjistenneí válaszoljanak a környező 
népek? 

Miért nem jelenthetett meg a magyar nép élő lelkiismeretének a köny-
ve? A kérdőjelek egyre szaporodnak ... 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Fehérben és kékben354 

– Búcsú Mécs Lászlótól – 
 
Pannonhalmára látogató barátom hozta a hírt, hogy Mécs László, aki fia-
talságunk vadócába annak idején a derű rózsáját oltogatta, nincs többé. 
Az utolsó hetekben állítólag már csak magába roskadva üldögélt széké-
ben, alighanem régi verseinek dallama után hallgatózott. 

Szerencsére, ezt a megfáradt öreg papot nem ismertem. Ha rágondo-
lok, fiatal költő lép elém, az előadóterem díszpáholya felé villan a szeme, 
s egy meghatódott édesanyának szavalja: „Amikor én születtem nem je-
leztek nagyot Messiást mutató hatalmas csillagok, csak az anyám tudta 
hogy királyfi vagyok” ... és tovább „amerre én mentem kövek énekeltek 
mert az édesanyám üzent a köveknek, az ő lelke ment előttem előre kö-
vetnek”. 

A kis lélekcsónakon szeretetet fuvarozó Tinódi Lantos Sebestyén utód-
ja jut az eszembe, aki sohasem fáradt el verseiben elérzékenyülve a szív 
dobogására figyelmeztetni, az élet dobogására, amely a tojás sejtjében is 
moccan, s amely erővé válón benne az Isten nevét ütemezi, találékonnyá 
varázsol szegény szülőket és pirosszívű foltot takar a kicsiny tót gyerek 
rongyos nadrágjára. 

Aligha tévedek, ha azt állítom, hogy nem akadt irodalmunkban rajta 
kívül senki, aki oly megszállottan osztogatta volna a szeretet mézét verse-
ivel, s olyan sem, aki induló királyfi éveiben annyi szeretetet visszatapso-
ló szívre talált. Most azonban a halál angyalai állnak körül, s nekem fur-
fanghoz kell folyamodnom, hogy még egyszer az élet oldaláról nyújthas-
sam felé a kezemet. Nem a búcsúzkodás szavával, hanem a megismerke-
dés köszöntésével. 

A harmincas évek közepén fehérben és kékben és fehéren és kéken is – 
mert ibolyaszínű szeme, szőke, hullámos haja érzelmileg is ezt a hangula-
tot sugallta – egy átszellemült arcú férfi lépett a gödöllői premontrei gim-
názium dísztermének dobogójára: Mécs László. Az öreg diákok már 
többször találkozhattak vele, címek szerint követelték az újabb és újabb 
verseket, a Hajnali harangszó, a Rabszolgák énekelnek, a Vigasztaló, az 
Ember és árnyéka, a Bolond István bábszínháza, az Üveglegenda, a Le-
gyen világosság és a Megdicsőülés című addig megjelent köteteiből. Re-

                                                           
354 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 6. számában. 
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verendája sem hathatott meglepően itt, ebben a környezetben, hiszen az 
első sorokban tanáraink, prefektusaink, a rektor, a perjel, a prépost, va-
lamennyien hozzá hasonló szerzetesi egyenruhában ültek és hallgatták. 
Annak, hogy rám, a kisdiákra mégis a meglepetés erejével hatott, más oka 
volt. ö volt az első eleven költő, akivel találkoztam. Akkoriban még nem 
tudtam, hogy Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Füst Mi-
lán, Kassák, Szabó Lőrinc és Illyés Gyula kortársa ő, még kevésbé, hogy 
ezek a későbbi eszményképeim nem sokra becsülik; Balassi, Csokonai, 
Vörösmarty, Petőfi, Arany egyenes utódja állt előttem, aki maga vallotta: 
„Rólad gondolkozom hideg őszi estén, kóborló elődöm, Tinódi Sebes-
tyén. Te is keseregtél végvárak elestén, míg nemzetünk vérzett fájdalmak 
keresztjén.” Valóságos csodaként állt előttem ez a költő, a dobogó maga-
sán, mélyzengésű hangja verssorokat hömpölygetett felém, s amikor a Két 
orrlógató szerzetes című versét szavalta, a játékos mozdulattal az elől ülő 
tanáraink felé intett: „ezek meg ülnek, mint a fagyosszentek, elkomorod-
nak, amikor füttyentek” – ő egyszeriben már nemcsak költő volt, de ma-
darakkal társalgó Szent Ferenccé és Szent Fülöppé is változott: „ki bár 
pap volt és nagy álmú férfi, roppant kacagott, míg hátán bőrlabda kop-
pant.” De közben már tovább hömpölyögtek a verssorok, a Vadócba ró-
zsát oltok, A királyfi három bánata, A hordár, az Isten játszik és a Min-
denség balladája az, amely így kezdődik: „éb-red, moc-can a tojásban a 
sejt, is-ten, is-ten, huszonöt napi ritmus”. Mécs cingulusa ide-oda lengett 
az ütemet ingázó mozdulattal és bennem glória gyűlt a szegények homlo-
kára, akik közelebb állnak a mindenható jósághoz és szeretethez, ők a 
kiválasztottak, nem mi, az előkelő internátus lakói, az Isten pedig, ez a 
félelmetes, metafizikai lény, akinek ismeretlensége és megfoghatatlansá-
ga előtt annyit borzongtam ministrálásokkor, úrfelmutatások alatt, lelki-
gyakorlatokon, egyszerre csak táncra perdült. 

Ez röviden megismerkedésünk története. Aztán még sokszor találkoz-
tunk. A legutolsón egy röpcéduláról kacsintott felém: ismét királyfian, 
ismét kamaszosan. „Kegyelmes úr” – zendült a röpcéduláról gordonka-
hangján – „pohárköszöntők hőse, ezt üzeni a Felvidék regőse.” Igen, a 
regős áll előttem, az, aki bizakodó hittel magához ölelte a végvárakat, ö 
áll előttem és nem az az öreg pap, aki a halál angyalával küzdött és a 
szentek hátborzongató titkát kutatta, miként kezd repülni a vadmadárral a 
kalitka. 
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SKULTÉTY CSABA 
Keresztapám, Mécs László355 

Zsenge éveimre visszatekintve, a szűk baráti körünkhöz tartozó papköltő 
egyike volt azoknak a felnőtteknek, akiknek a szeretete vett körül, mint-
egy keretét szolgáltatva ezeknek az életet meghatározó esztendőknek. 
Keresztapám volt, hittant is, az iskolában, tőle tanultam először. A gye-
rekkor kaleidoszkópjában mások is csillámlanak, de egyéniségével, csa-
ládtagjaimon kívül, valószínűleg ő hagyta bennem a legmélyebb nyomot. 
Kár, hogy életem későbbi szakaszában ennek nem lett folytatása. Most, 
hogy meghalt, őt ragadom ki életem első tíz esztendejéből, amely egybe-
esett az ő papi és költői munkásságának termékeny fiatal éveivel. A 
„Harminc felé közeledel” korszaka volt ez, az az 1920-tól 1931-ig terjedő 
idő Nagykaposon, amikor Mécs László költői tevékenysége kibontako-
zott. Ekkor kerültek a „Hajnali Harangszó”, a „Rabszolgák énekelnek”, a 
„Vigasztaló”, „Az ember és az árnyéka” és az „Üveglegenda” versgyűj-
temények előbb a felvidéki olvasó, majd a széles magyar nagyközönség 
elé. Nagykaposról el-elindulva járta Mécs László – „kóborló elődje, Ti-
nódi Sebestyén” módjára – a feldarabolt régi magyar világot, hogy a pa-
rázs – már „amennyi ereje van az igric-szónak” – ne aludjék ki. 

1920 szilveszterének és 1921 újesztendő napjának éjszakáján szület-
tem, mint Petőfi Sándor. Csakhogy nálam ebből kisebb bonyodalmak is 
lettek. A szüleim igen habozhattak, hogy milyen dátummal kerüljek az 
anyakönyvbe. Amikor egyszer kivonatra volt szükségem, kiderült, hogy 
az 1921-es anyakönyvben szerepelek, eredetileg a január elsejei születési 
dátummal, amit néhány nappal később az óesztendő december 31-re he-
lyesbítettek. Így lettem „1920-as”. Hogy ebben az ingadozva hozott dön-
tésben volt-e szerepe keresztapámnak, nem tudom, de valószínűnek tar-
tom, ö, a huszonöt éves premontrei szerzetes, február elején keresztelt 
meg a kis plébániatemplomban. A párizsi béketárgyalások időszakában 
vagyunk. Ötödik gyerekként születtem, az előző négynek „normális”, 
azaz a keresztény világban nemzetközinek számító keresztneve volt. Az 
én esetemben azonban a szüleim már hazafias meggondolásból döntöttek, 
így kaptam az akkoriban még igen ritkának számító Csaba nevet, tiltako-
zásul – ahogy akkor hitték – az ideiglenes cseh megszállás ellen. A hirte-
len szlovákká vált polgári és egyházi közigazgatás buzgó szlovákosítás 
hajlamát és egyben helyesírási zavarát mutatja, hogy az idegen nyelvekre 

                                                           
355 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 6. számában. 
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való áttételre nemigen alkalmas nevem szlovákos írásmóddal, a mekcseny 
ékezettel, mint „Caba” került be a községi és plébániái anyakönyvbe (a 
községi a második világháborúban elpusztult). A keresztelő pap és egy-
ben keresztapám a következő megjelöléssel szerepel: „Ladislav 
Martonéik”. Ez a lelkész születési nevén Martoncsik József, szerzetesi 
nevén Martoncsik László, mint költő pedig Mécs László volt. 

Mindez Nagykaposon történt. Ung megyének ez a délnyugati járási 
székhelye a két évvel korábban kikiáltott, de békeszerződésileg lefektetett 
határral még nem rendelkező új államalakulathoz, Csehszlovákiához ke-
rült. Azon belül Szlovákiához. Így esett, hogy Nagykaposon az új hivata-
los nyelv a szlovák lett, a 17 kilométerre keletre levő megyeszékhelyt, 
Ungvárt viszont Kárpátalja fővárosává léptették elő cseh és ruszin hivata-
los nyelvvel. (A magyarnak, mint az ott élő „kisebbség” nyelvének a 
használatát, itt is, ott is megengedték.) Ez a hivatalos nyelvbeli felosztás 
bennünket a szomszédos és megszokott Ungvárról a jóval távolabbi Kas-
sára irányított át. Nagykapos színmagyar volt, a nyelvhatár a községtől 
közvetlenül északra – majd Ungvár felé még északabbra kanyarodva – 
húzódott. Jellegzetes falusias, sáros mezővároska képét nyújtotta az Al-
földnek ezen az északkeleti nyúlványán. Utcái akkor kaptak járdát. A tá-
voli Cseh- és Morvaországból többnyire akaratuk és óhajuk ellenére oda-
helyezett új cseh hivatalnokok megrettentek, hogy hová sodorta őket a 
sors. Amikor aztán, évek múlva, máshová kellett átköltözniök, jelképesen 
és valóságban is könnyeket hullattak, annyira otthonossá váltak ebben a 
minden provincializmusával kedélyességet és melegséget sugárzó, társa-
dalmában, éppen cseh hatásra, fokozatosan demokratizálódó magyar vi-
déki életben. 

De Nagykaposról még valamit el kell mondanom, mert tárgyunkhoz 
tartozik. A község három falu egyesüléséből keletkezett. Középen volt az 
eredeti Nagykapos, enyhén kanyargó „járási székhelyes” főutcájával, hi-
vatalokkal, főleg zsidó kereskedők kis üzleteivel, elszórva néhány orvos 
és ügyvéd cégtáblájával (utóbbiak között volt apámé is), patikával, egy-
szóval rangja néhány kellékével. És törzsökös református parasztságának 
templomával. Keletről hozzácsatolódott a teljesen paraszt és református 
Ungcsepely, saját kis templommal és pappal. A két parókián elevenen élt 
Sárospatak szelleme, olyannyira, hogy vagy tizenöt éves koromban a 
nagykaposi lelkészt, Magda Sándort, református püspökké választották. 
(Pápista püspöki rezidenciák képével az agyamban – az ungváriból kiin-
dulva –, valahányszor elhaladtam szerény otthona előtt, kissé mindig cso-
dálkoztam, hogy ebben a házban püspök lakik.) A megnagyobbodott 
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Nagykapos harmadik alkotó eleme a főutca nyugati folytatása: Kiskapos 
volt. Azelőtt premontrei birtok, katolikus és szegényebb, nagyobb gyer-
mekáldású paraszt- és kisiparos családokkal. (Ezek egyikéből született, 
innen indult szellemi diadalútjára másfél évszázaddal ezelőtt Erdélyi Já-
nos.) Itt állt a premontrei rend birtokában maradt katolikus templom és 
plébánia. Itt lelkészkedett és írt tíz évig Mécs László. 

Szüleim igen melegen fogadhatták a huszonöt éves korban odakerült 
buzgó és mozgékony új papot és igen hamar összebarátkozhattak vele, ha 
alig néhány hónappal letelepedése után máris megkérték, hogy legyen 
születendő gyerekük keresztapja. Apámat és anyámat azóta is csak komá-
nak és – ami mindig vidáman és élcelődően hangzott – kománénak szólí-
totta. Állandóan bejáratos volt nálunk. Mivel legtöbb ügyes-bajos dolgá-
ban is előttünk kellett elmennie, megszokott dolog volt, hogy ha tehette, 
betért. Sétapálcával járt, ahogy az akkor divat volt. Ha engem meglátott – 
akár az udvaron, a verandán vagy az utcán – közelebb hívott és görbebot-
jával, tréfálkozva, a nyakamnál fogva magához húzott. Ugyanúgy mi is 
sokat jártunk hozzá. A megült József-napokról, amelyekből természetesen 
kimaradtam, csak hallomásból tudok. Emlékeim között azonban eleven 
még néhány nála töltött vacsora. Ezeken ott ült, járt-kelt, kínált a papfiá-
nál lakó édesanya, akire mint a melegszívű, örökké mosolygó Anna néni-
re emlékszem, aki sohasem tudta levetni egy-két kedves mikszáthi alakra 
emlékeztető hernádszentistváni tótos kiejtését. Mivel én is ugyanúgy sze-
rettem anyámat, gyerekként is megéreztem, amit később hallottam és ol-
vastam, hogy a „királyfi három bánata” közül miért a harmadik, az édes-
anya pótolhatatlansága és az örök, törleszthetetlen gyermeki adósság tu-
data a legfájdalmasabb. Ezen vacsorák egyikére vissza kell még térnem. 

A barátság és a komaság számomra kisebb sorsfordulói következ-
ménnyel járt iskolai beíratásomkor. Nagykaposon volt egy állami elemi 
iskola (szlovák és magyar párhuzamos osztályokkal) és egy – magyar 
nyelvű – református egyházi iskola. Mécs „rábeszélte” szüleimet, hogy ne 
a közeli állami magyarba, hanem a távoli kiskaposi templom és plébánia 
mellett levő katolikus – a reformátushoz hasonlóan teljesen magyar – 
elemibe adjanak be. Itt ő, Mécs tanította a hittant. így történt aztán, hogy a 
szomszédban lakó játszótársaimtól eltérően, akiknek az egy ugrásra levő 
iskolája tágas, modem épület volt, én nap-nap után négyszer végigbandu-
koltam a főutcán a kiskaposi elemibe, ill. vissza: reggel nyolckor kellett 
ottlennem, tizenkettőkor hazaengedtek ebédre, kettőtől négyig aztán 
megint ott gubbasztottam az egytermes-egytanítós, szegényes iskola pad-
sorában, nem is az „államiakat” irigyelve, hanem azokat a velem 
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egyirányba poroszkáló „reformátusokat”, akik már a feleutam előtt célhoz 
értek. Ahogy ma visszatekintve, Mécset fiatal emberi mivoltában látom, a 
„katolikus” jellegen kívül szociális pedagógiai megfontolásai is lehettek. 
A kiskaposi iskolába csak szegény paraszt- és kisiparos gyerekek jártak, 
jó időben mind mezítlábasan. Nekem nyáron is szandálom volt. Ezt az 
iskola előtt sokszor lehúztam és saját gumilabdám helyett csak az ő 
rongylabdájukkal akartam játszani. Igazán sohasem fogadtak be, hiába 
igyekeztem. Ma sem tudnám megmondani, helyes volt-e a döntés. A hit-
tant Mécs tanította: szemben nagyobb testvéreimmel, akik csak „Mécs 
bácsiként ismerték, én – órán, szünetben –, iskolatársaimhoz hasonlóan, 
„tisztelendő úrnak” szólítottam, csak iskolán kívül „kereszt- apám”-nak. 
Örökre bennem maradt egyik szemléltető magyarázata: az előttem levő 
padra, velem szembe ülve a bűnről és a gyónásról beszélt. Fehér reveren-
dájára mutatott, amely, ugye, hol itt, hol ott foltot kap: kicsit, nagyot, 
könnyen vagy nehezen eltávolíthatót. Alapos mosás után aztán mégis 
egészen tiszta, megint fehér. így van ez a lelkűnkkel és a bűnnel is, ezért 
kell gyónnunk. Egy másik apró emlékem az iskolaudvarról van. Szünet-
ben valamit játszottunk, én voltam a harangozó. A kerítés mellett ülve, 
nagyban ringatóztam, kiáltozva, hogy bimm-bamm. Egyszerre azt veszem 
észre, hogy a gyerekek derűsen hol énrám, hol fölém néznek. Megfordu-
lok: a kerítésen áthajolva Mécset látom, amint mutatványomban gyönyör-
ködik. Úgy hétéves koromtól, vagy két évig, reggel 7 órás csütörtöki mi-
séin én voltam az egyik ministránsa. Anyámnak rimánkodtam, hogy jöj-
jön el egyszer megnézni, noha kis hibák, baklövések nélkül ezt a felada-
tot, azt hiszem, egyszer sem sikerült ellátnom. Anyámnak nehezére eshe-
tett a szokottnál is korábbi hétköznapi kelés, de kedvemért megtette és 
félig sötétben velem jött a nekem végtelennek tűnő hajnali útra, a jéghi-
deg templomba. 

Második elemibe jártam, amikor valami gyermekbetegség után leve-
gőváltozást javasolt az orvos. Szüleim Diósgyőrbe (tehát Csehszlovákiá-
ból Magyarországra) küldtek egy nagynénimhez, aki férjével együtt tanító 
volt. Azon az őszön ott jártam vagy egy hónapig iskolába. Ide 
képeslevelezőlapot kaptam keresztapámtól. Akkoriban – és még sokáig – 
dívott a leveleken, lapokon a név előtt az ilyen tiszteletadás, mint „nagy-
ságos”, „tekintetes” és hasonló, gyerekeknél és fiataloknál pedig, akiknek 
ilyesmi még nem járt, a „szépreményű”. A Mécstől kapott lapomon ez a 
titulus állt: „a tudomány hosszú kolbászán rágódó”. Ezen a kolbászon 
azóta is rágódom. – Mécs már abban az időben is többízben szavalt verse-
iből a budapesti rádióban. A kaposiak persze ilyenkor buzgón a rádió 
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mellett ültek, már akinek volt készüléke (nekünk még nem volt, máshoz 
mentünk). Egyszer, amikor Pestre utazott a fellépésre, megkérdeztem 
tőle, nem tudna-e nekem a rádión üzenni, ö éppen egy kicsit meg volt 
hűlve és azt felelte nekem, hogy: „tudod mit, amikor rád gondolok, akkor 
majd mindig köhögök”. Én ezt szentül elhittem és amikor két költemény 
között el-elköhintette magát, ujjongva kiáltottam, hogy „keresztapám 
üzent nekem”! 

Ezek az apró életképek is megerősítik, ami verseiből amúgy is kisugár-
zik: hogy igen gyerekszerető volt. Egyik költeményében – „Parancsolj, 
fenség!” – név szerint említ engem, aki akkor hatéves voltam. Igen jó 
barátja volt Ungvárról Rácz Pál újságíró (aki novellákkal is próbálkozott, 
nem nagy sikerrel), neki volt egy velem nagyjából egykorú fia. Palika 
egyszer Mécsnél nyaralt, róla szól a vers, engem mellékesen nevez meg. 
De van egy híres költeménye, amely – egészen véletlenül és akaratomon 
kívül – nekem „köszönheti” születését. 

Iskolánk évente egyszer, a kivirágzott tavaszban, kirándulást rendezett 
a Latorca-partra. Reggel útra keltünk déli irányba, egész napra. Emlék-
szem az első ilyen majálisra: anyám rántott csirkével és egyéb mindenféle 
jókkal úgy megtömte bátyáimtól örökölt hátizsákomat (a zsák nem zöld, 
hanem véletlenül rozsdavörös volt, ebben is más a többiétől, már akinek 
hátizsákja volt és nem batyuja), hogy a hátamra sem bírtam venni. A taní-
tóm és Mécs jött velünk, a hátizsákot nagyobb fiúknak adták át cipelni, 
délidőben aztán a két iskolai oktatóm vezetésével megosztottam bőséges 
elemózsiámat olyan társakkal, akik vagy semmivel vagy egy darab ke-
nyérrel jöttek. Fárasztó menetben haladtunk, előbb gazdag mezőkön, 
majd marhás-lovas legelőkön át. A latorcaparti lombos erdő ritkás szélére 
érve éltünk meg aztán egy csodálatos, vidám, verőfényes gyermeki napot, 
olyan álomszép kirándulást, amely két vagy három évvel később – elma-
radt. És ha az előzőkön résztvettem, mint a „pulyácskák”, a száztíz gyerek 
egyike, ehhez az elmaradáshoz már közvetlen közöm volt. Említettem a 
vacsorákat Mécséknél. Ezek egyikén, tavasszal, igen unatkoztam a felnőt-
tek között. Szülői és mécsi engedéllyel kimehettem a nekem sokkal iz-
galmasabb helyre, a konyhába. A plébánosnak akkoriban még nagyrészt 
„természetbeni” volt a jövedelme, vagyis az eklézsia földjének a termésé-
ből élt. Mécs szolgát tartott, aki a megművelésről gondoskodott. Ez a 
szolga, persze, nekem kenyeres pajtásom volt. Éppen a kenyérrel lett baj. 
A szolgát, ahogy kimentem hozzá, egy széken ülve, tányérját az ölében 
tartva találtam: vacsorázott, közbe-közbe egy-egy ételbe mártott kenyér-
darabot dobott oda Mécs kutyájának, amely azt a levegőben kapta el. Én 
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pedig ezt a játékalkalmat nem akarván kihagyni, megpróbáltam a kenye-
ret a kutya elől elkapni, amivel figyelmen kívül hagytam azt a közmon-
dást, hogy a kutya se szereti, ha evés közben zavarják. Amikor egyik 
ilyen mozdulatom sikerrel járt, a kutya a nyakamba ugrott. Ma is úgy em-
lékszem, hogy nem harapott meg, csupán megmart és körmeinek a nyoma 
ékeskedett csupasz térdemen. De éppen veszettségi járvány volt, így hosz-
szas tanakodás után az az orvosi döntés született, hogy engem Kassára 
kell küldeni a Pasteur-intézetbe. Ez megtörtént: három hétig voltam, vé-
konycsíkos kórházi kiskabátba bújtatva, a kassai Pasteur lakója, ahol 
minden délelőtt egy injekciót nyomtak a hasamba. Ennek a három hétnek 
a pénzügyi oldalát, emlékezetem szerint, Mécs viselte. Közben odahaza, 
Nagykaposon, meg kellett volna tartani az évi kirándulást. Anyám nevet-
ve könyörgött a tanítómnak és Mécsnek, hogy az Istenért, várják meg, 
amíg visszajövök, mert ha a csemetéje megtudja, hogy a kirándulás nél-
küle zajlott le, belehal. A kérésnek engedve, a nagy eseményt egy júniusi, 
a lehetséges legutolsó időpontra halasztották. Én valóban otthon voltam 
már, de azon a napon – zuhogott és „az éggel együtt sírt száztíz gyerek”. 
Mérhetetlen gyermeki bánatunk láttán született verse: „A kirándulás el-
maradt”. 

Fürödni azonban nyaranta az a kaposi „társaság”, amelyben Mécs 
Lászlóval annyit találkoztam, nem a Latorcára, hanem a homokos Laboré-
ra, a hat kilométerre levő Vajánba járt. A vonaton megtett út, főleg vissza-
felé, vidám dalolással, tereferével telt. (Mécs, a fütyülős-trombitás vonat-
induláskor akkor is rászedett engem: türelmetlen unszolásomra, hogy mi-
kor indulunk már, azzal nyugtatott meg, hogy csak rántsam meg az ablak 
felhúzós szíját, attól majd elindul a vonat, de várjak még egy kicsit, majd 
ő szól, hogy mikor – és tényleg, húzásomra a vonat el is indult; persze 
idővel ezt a cselt fel kellett adnia, mert rájöttem az amúgy is gyanús csa-
lafintaságára.) Ma is látom Mécset, amint a lejtős vajáni „strandon” a ho-
mokban hever és apámmal meg másokkal diskurál. Gyerekkorom fény-
pontja mindig a vajáni strand volt. Ez is eltűnt, ma duzzasztógát vize önti 
el a tájat. 

Mécs nagykaposi tíz évének költeményei közül nem egy kapcsolódik 
ahhoz a közös élményvilághoz, amely gyerekként egy kicsit megsuhintott 
engem is, de amelybe szüleim és nálam több évvel idősebb testvéreim 
tartoztak bele. A „kvaterkázó magyarok” ma is előttem vannak. Széthulló 
világunkban hiába kutatnék távoli tanúk után, akik segíthetnék emlékeze-
temet, pedig mennyi, talán érdekes részlet idéződnék fel bennem. Csalá-
dommal kapcsolatos egyik bűbájos versének a születése: vagy két barát-
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jával – hogy apám is köztük volt-e, nem tudom – útbaejtette Késmárkot, 
hogy az ottani német gimnáziumban érettségi előtt álló egyik bátyámat 
(később én is oda kerültem) meglátogassa. Tanúja lett a késmárki diákság 
híres évi majálisának. Megilletődve írta a „Diákvároskák rózsafájá”-t. 

A szlovákiai magyar kisebbségi életben az olyan kis helyeknek is, mint 
Nagykapos, szerep jutott. A mezővároskának Mécs László külön vonzerőt 
adott. Hogy nálunk, a szülői házban nemegy felvidéki magyar politikus, 
újságíró és író megfordult, úgy ezek javarésze Mécs miatt jött Kaposra, 
mi néha inkább csak „beleestünk a szórásba”. Az akkori kisebbségi élet-
ben számottevő szellemi találkozóhely volt a kiskaposi plébánia. Csak 
hallomásból tudom az anyám életében emlékezetessé vált esetet, amikor 
Móricz Zsigmond járt arra. Anyám az állomáson találkozott a távozó Mó-
riczcal és őt a vonathoz kísérő Méccsel. A bemutatás után anyám azt 
mondta a vendégnek, büszke, hogy a nagy írót megismerhette, mire Mó-
ricz Zsigmond azt felelte: ő meg arra büszke, hogy a vidék legszebb asz-
szonyát ismerte meg. A jelenetet és a bókot anyám még hetvenöt éves 
korában is csillogó szemmel emlegette ... 

Végül valami, amit ma is fájlalok. Mécs László az akkor még haszná-
latos régimódi tollal, lila tintával írta, javítgatta, alakította verseit. írógépe 
nem volt, ezért leadta (vagy a plébániai szolga által leadatta) nálunk a 
költeményeket, hogy azokat a két irodakisasszony egyike legépelje. Az 
így letisztázott verseket küldte el azután Mécs a Prágai Magyar Hírlap-
nak, a felvidéki magyarság e kitűnő napilapjának, ahol azok – többnyire a 
vasárnapi számban – megjelentek. Ezeket a szó legszorosabb értelmében 
vett kéziratokat megőriztük. Amikor 1931-ben Mécset áthelyezték a tő-
lünk délre, a Latorca túloldalán fekvő másik kis járási székhelyre, 
Királyhelmecre, a versek végleg nálunk maradtak. Jó egy évtizeddel ké-
sőbb, amikor apám már nem élt és családunk központja nagyanyám mun-
kácsi lakása lett, a vastag mappa ott feküdt az egyik fiókban, a köteget 
nem egyszer átlapoztam. 1944 őszén nagyanyám, egyik nagynénimmel, 
Munkácson maradt. Kárpátalja első szovjet telén nagyanyám belehalt a 
nélkülözésekbe. Nagynénimnek a lakásból egy szoba megtartását engedé-
lyezték, a többit, berendezésével és minden tartalmával együtt, odatelepe-
dett oroszok foglalták le. Ezek mindent, amit feleslegesnek tartottak, ki-
dobtak, nagynénimet közel sem engedték. Így pusztult el Mécs László 
tízesztendős nagykaposi korszakának legtöbb kéziratos verse is. 
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HALÁSZ PÉTER 
Lefordíthatatlan gondolatok356 

Sántha György: Naphívás, válogatott versek 1916–1972, Katona József 
Társaság kiadása, Kecskemét 1978,177 l. 
 
Gimnáziumi tanár volt, mint Juhász Gyula. Juhász emléke és neve Sze-
gedhez fűződik, Sántha Györgyé Kecskeméthez. 1888-ban született és 
1974-ben hunyt el, magas kort ért meg tehát, de viszonylag kevés kötete 
látott napvilágot és ez az utolsó, a „Naphívás”, már esztendőkkel a halála 
után jelent meg. A kötetben a költő arcképe, markáns, keménykötésű fér-
fi, pózos dolog volna azt mondani, hogy tipikusan alföldi ember arca, 
könnyű meghatározás, hiszen tudni róla, hogy az volt: kecskeméti. De 
persze, ugyanúgy lehetne hegyi ember is, ezzel a messzenéző tekintettel 
ugyanúgy el lehetne képzelni őt a Kárpátok vagy az Alpok között. Az 
Alföld széles, határtalan és délibábos képzetéhez szervesen fűződik a sza-
badság eszménye, valószínűleg azért, mert Petőfi az Alföldet szerette. De 
éppen ezt a kötetet lapozva érez rá az olvasó, hogy mennyire másodlagos 
jelentőségű, csaknem mellékes a környezet, szabadságát, képeit, gondo-
lattársításait önmagában hordja az ember, ő vetíti ki a tájra, s az legfeljebb 
csak visszatükrözi. A kötet fülszövegéből – és persze Féja Gézának a ver-
sek elé írt esszéjéből – megtudjuk, hogy egyetemét Budapesten, Bernben, 
Párizsban és Berlinben végezte. A fülszöveg írója ehhez még hozzáilleszt 
egy politikus mondatot: „Leginkább szülőföldjének kíván hasznára len-
ni.” Amiután önként kívánkozik a kérdés: ugyan ki nem, ha tehetség van 
benne, szív és együttérzés mindazokkal, akikkel közös anyanyelv a sorsa? 
Féja arról ír az előszóban, hogy Kecskeméten Sántha elszigetelődött va-
lamelyest, ahol ugyanis „hiányzott valami”. így folytatja: „Távolról sem 
túlméretezett irodalmi életünk miazmás légkörére, szaporodó dilettánsai-
ra, félreértett zsenijeire, akarnokainak egyre növekvő és mindenre kész 
hadoszlopaira gondolok. Másról van szó, bár szűk, de írástudó baráti kör-
re, hogy szakmai tanácsot adjon, a feltörő nyersanyag méltó feloldozására 
buzdítsa, „jószelleme” legyen. De szüksége lett volna a beérkezett népiek 
baráti kezére is, hogy élete utolsó évtizedeiben a történelem felé kalauzol-
ja.” Lehetséges, hogy Féjának igaza van, nehéz vitatkozni vele, szükség-
telen is, jó barátságban volt Sánthával, többet tudott róla, ebből a kötetből 
azonban, amely Sántha Györgynek 1916 és 1972 között írott verseit tar-
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talmazza, a távoli olvasó, kinek számára ez az ismeretség – a köteten át – 
vadonatúj, nem hiányzik a versekből a történelem felé „kalauzoltság”, jól 
tájékozódik a történelemben, élményekben, hangulatokban, tájban, igaz-
ságban, mondanivalóban, azt mondotta el, amit akart. 

... Füstös kocsma: magyar élet! 
Be furcsán, be lustán ébredsz. 
Csak virradgatsz kínnal, köddel,  
mintha szép Nyár sose jönne. 

Ha igazi költő ér a tájhoz, röghöz, érinti meg tekintetével az őt körül-
vevőket, akkor egyszeriben varázsütésre minden megelevenedik, a táj élni 
kezd, a felhők az égen, a fák illatoznak, a madarak énekelnek, varázsütés-
re, legyen az a párizsi Szent Mihály útja, a szegedi tanyavilág, kültelek 
vagy az Alföld széles és határtalan horizontja, költő érintésére minden 
eltelik tartalommal és üzenettel. Nagyvilág? Tanyavilág? Kisváros, nagy-
város, mennyire mindegy. A költői látástól és kifejezőerőtől válik izgal-
massá, igazzá, nagyvonalúvá minden. Mint amikor a kecskeméti Barack-
piac hajnaláról ír: 

Jönnek. Lassan, szertartásosan kezdődik a nagy néma ünnep: 
kocsik kocognak, kis talicskák sírnak hangfogós kerekükkel s vén, 

népvándorláskorabeli mécsesek füstös, álomszuszék fényét himbálják 
mindenfelől. 

Kecskemét költője volt? Ugyanúgy nem, ahogyan Juhász Gyula nem 
Szegedé, Ady nem Párizsé és József Attila nem a külteleké. Az élet költő-
je volt. A líra éppen ott válik el a prózától, hogy ihletett költő intonációjá-
ra többet tud annál, szimfóniává eszményesül, festménnyé, freskóvá. Ha 
festésre adja a fejét, minden bizonnyal kitűnő festőművész lett volna, 
ecsetkezelése a szavakkal megrendítően látványos. 

Üdvözlégy szent Barackfa: márványvirágú álom! 
Szellők, felhők szerelmén földből, fényből nyílt csoda! 

A kedvencem a Görögdinnye című verse, ez az a fajta vers, amiért az 
ember többször is leemel könyvespolcáról egy kötetet, hogy újraolvassa, 
mígnem egészen sajátja lesz ... 

... be gyönyörű dinnye! 
Zöld mint a fű, piros mint a tűz,  
édes mint a méz, kerek mint a kék,  
tengerekölelte Földgömb. 

De olyan-e? Megzenésíti a görögdinnyét, hogy azután az idillbe söté-
ten, baljóslón, vészterhesen belesüvítsen a Föld-motívum: 
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ez a 
robbanó gázzal telt, balga, 
Istentől elrugaszkodott  
Lucifer-labda, 
mit az esztelen semmibe dobtak  
s most 
lóg és száll bitangul –  
magtalan mélységek fölött  
gúnyos ördögök  
fekete röhejében  
a Pokol kapuja felé,  
boldogtalan, bús emberekkel  
és istentelen fegyverekkel  
kevélyen ... 
Éretlen Tök! 

De szívesen letenném ezt a verset a nagy nemzetközi konferenciák asz-
talára. Ahol részleges atomcsöndegyezményről tárgyalnak és vitáznak, a 
stratégiai fegyverek korlátozásának lehetőségeiről, s mellé tenném a ketté 
vágott görögdinnyét, ami zöld mint a fű, piros mint a tűz, édes mint a 
méz, kerek mint a kék, tengerekölelte földgömb ..., illusztrálva, hogy mire 
gondolt, mit hasonlított össze, mit panaszolt fel az alföldi költő, Sántha 
György, aki barackfákról, disznóölésről, pulikutyáról, asztagokról, búza-
földről írt, pedig dehogy arról írt, arról írt, hogy milyen szép lehetne a 
világ és milyen szelíd harmóniában élhetnénk együtt valamennyien, ha 
értenénk hozzá. De mi haszna! Az emberiség örök tragikuma, hogy a leg-
egyszerűbb szavak, a legbölcsebb gondolatok, a legigazabb tanácsok 
mindig, mindig – lefordíthatatlanok. 
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HANÁK TIBOR 
Az értelmiség útjai357 

Konrád György – Szelényi Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalom-
hoz. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadása. Bern-Párizs 
1978. 212. I. 
 
Politikai szenzációnak is elkönyvelhető, hogy egy Magyarországon írt 
kézirat külföldre kerül, magyarul megjelenik és aztán behozatali vagy 
feltehetőleg inkább csempészáruként kerül annak a közönségnek a kezé-
be, melynek elsődlegesen szánták. A politikai irodalomban Bibó István 
tanulmányai jártak meg hasonló utat, majd újabban néhány magyar sza-
mizdat-kiadvány. Lukács György és tanítványainak egy-két írása vagy pl. 
Haraszti Miklós Darabbér című szociográfiai munkája ugyan szintén 
külföldre került, de nem jelent meg magyarul, és talán egyik sem tartal-
mazott ilyen mennyiségű politikai vitaanyagot, ilyen szélesre vont társa-
dalomkritikai mondanivalót. Konrád György és Szelényi Iván könyve 
Marx Tőkéjének kísérletszerű folytatása, a mai magyar társadalmi viszo-
nyok leírása a marxi kapitalizmuselemzésben használt módszerek és ka-
tegóriák segítségével, vagyis megfogadása annak a felszólításnak, hogy 
„alkalmazzuk a szocializmusra a marxizmust”! Művük tehát a kritikai 
marxizmusnak abba a sorába tartozik, melyet már Eduard Bernstein kez-
dett meg, majd Leó Trockij folytatott a szovjet viszonyok, Milovan 
Gyilasz a jugoszláv, Rudolf Bahro a keletnémet „létező szocializmus” 
bírálatával. Itt tehát korántsem a „másik Magyarország”, nem az ellenzék, 
nem is a régi világ, nem a nyugati demokratikus pluralizmus hívei szólal-
nak meg, hanem olyan szerzők, akik részt vettek Magyarországon az 
„osztályhatalomban”, beletartoztak az apparátusba és gondolkodásukat, 
politikai-szociológiai szemléletüket is alapvetően meghatározta az ural-
kodó marxista ideológia. Nem tagadták meg a szocialista rendszert, csak 
leírták, hogy milyen ez a rendszer, és ezért a „létező szocializmus” többi 
képviselője megtagadta, kitaszította őket. „Az értelmiség útja az osztály-
hatalomhoz” személyes vonatkozásban egyúttal a szerzők – Konrád és 
Szelényi – útja az osztályhatalomtól a külföldre tessékelésig. 

De vajon miért vállalták ezt a sorsot, hiszen akik ilyen behatóan ismer-
ték a „létező szocializmus” hatalmi mechanizmusát, bizonyára tisztában 
voltak a kockázattal is? Ez a kérdés manapság gyakran felmerül főképp 
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nyugati körökben. Nehezen érthető innét, hogy azok a vezető értelmiségi-
ek, akiknek jó állásuk és keresetük van, akik megelégedettek életükkel és 
az uralkodó ideológia szerint gondolkodnak, miért vágják el önmaguk 
alatt az ágat, miért írnak szamizdat-kiadványokba, miért válnak szóki-
mondókká, miért juttatják névvel ellátott kézirataikat külföldre? Igazság- 
szeretetből? Szabadságvágyból? Hősiességből? Feltűnni vágyásból, vagy 
mert így érzik megvalósíthatónak a hűséget önmagukhoz? Nem minden-
képp öngyilkossági kísérlet ez? Ezekre a kérdésekre a következő mulatsá-
gos, de a mai magyar értelmiség egyes csoportjainak magatartására jel-
lemző választ adja Szelényi Iván a könyv előszavában: „Ki akartuk pró-
bálni, hová vezet az út, melyen évekkel korábban megindultunk. Meg 
akartuk tudni, mi a politikai elnyomás, társadalmi alávetettség és gazda-
sági kizsákmányolás igazi természete a kelet-európai államszocializmus-
okban.” (5.) 

Megtudták. A könyv 1974-ben készült el Magyarországon, meglehető-
sen kalandos körülmények között, rendőrségi zaklatások közepette, me-
lyek hatására a szerzők időnként elásták készülő művük lapjait. A kézirat 
akkor került Nyugatra, mikor a szerzők már itt tartózkodtak. 

Könyvük lényegi mondanivalója, alaptétele: „ha van egyáltalán ural-
kodó osztály a mai kelet-európai társadalmakban, az semmiképpen nem a 
proletariátus, hanem inkább az értelmiség, ezek a társadalmak semmikép-
pen sem a proletariátus diktatúrái, hanem egy értelmiségi élcsapat diktatú-
rái”. (7.) A kifejtés során a feltételes fogalmazás kategorikussá válik, 
amennyiben szerintük nem csupán uralkodó csoportról vagy rétegről be-
szélhetünk, hanem uralkodó osztályról, a történelem folyamán először a 
kelet-európai társadalmi rendszerekben osztállyá szerveződő értelmiség-
ről. A mai kelet-európai társadalompolitikai berendezés szocialista jelle-
gét elismerik a szerzők, melynek lényege szerintük a termelőeszközök 
magántulajdonának megszüntetése és a munkából eredő többlettermékek 
központi elgondolás szerint történő „racionális” újraelosztása. Racionális-
nak azért nevezik az újraelosztást, a redisztribúciót, mert a többlettermé-
kek nem spontán módon folynak vissza a piacra, a vállalkozókhoz, ill. 
vállalatokhoz és a fogyasztókhoz, hanem íróasztal mellett, számítások, 
tervek és ideológiai megfontolások alapján döntik el, hogy a többletter-
mékek hová és milyen arányban kerüljenek. Mármost épp ez az újraelosz-
tó feladat tette lehetővé a kelet-európai értelmiségnek, hogy osztállyá vál-
jék és megvalósítsa osztályuralmát. Vagyis az osztálytagolódás Konrád és 
Szelényi szerint nem szűnik meg a szocializmusban sem, csak épp – s ez 
jelentős módosítás Marx osztályelméletével szemben – nem a tulajdonvi-
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szonyokat teszik meg az osztályszerkezet alapjává, hanem azt, hogy kinek 
van joga és hatalma a többlettermékek elosztásához. Ezt a bürokratikus 
munkát a szocialista országokban az értelmiség végzi, kezében van a ja-
vak elosztási elveinek és céljainak meghatározási lehetősége, kivitelezése 
és ellenőrzése, mely mindig úgy történik, hogy a többlettermékek értéke 
fő súllyal magát a rendszert, az így kialakult hatalmi viszonyokat erősítse. 
A szerzők jellegzetes hangszerelésű fogalmazásával: „Állításunk szerint 
tehát: a modem redisztributív gazdaságokban a teleologikus redisztributor 
olyan strukturális pozíciót foglal el, amely körül társadalmi osztály szer-
veződhet.” (42.) Arra a kérdésre, hogy miben áll az értelmiség osztállyá 
szerveződése, így válaszolnak: „Az értelmiség osztállyá szerveződése 
tehát annyit jelent, hogy osztályként fogadja el és alkalmazza a redisztri-
búció szigorúbban, vagy liberálisabban körvonalazott logikáját.” (119.) 
Ennek a logikának az a lényege, hogy az értelmiség érdekeit fejezi ki, 
amennyiben „a munka szerinti elosztás 'szocialista alapelvét' úgy értelme-
zi, hogy annak kell többet keresnie, akinek magasabb az iskolai végzett-
sége és ezt a munkamegosztás egész hierarchiájára kiterjeszti”. (181.) 

A könyv mondanivalójának összefoglalása azzal a hátránnyal jár, hogy 
régóta ismert megállapításokká sűríti a szétágazó elemzések, helyzetleírá-
sok, a szövevényes történelmi és pszichológiai oknyomozások eredmé-
nyeit. Az alaptételt már megtaláljuk Trockijnál, ki az 1936-ban írt Elárult 
forradalom című könyvében nyomatékkal rámutatott, hogy nem a mun-
kásság uralma valósult meg a Szovjetunióban. Ostorozta a sztálinizmus 
bürokratikus jellegét, mely lehetővé tette a szovjet arisztokrácia kialaku-
lását a fegyvereitől megfosztott dolgozó tömegek fölött. Ez az arisztokrá-
cia hátat fordított a világforradalomnak és „kizárólag saját önfenntartási 
ösztönének engedelmeskedik.” (Leo Trotzki: Verratene Revolution. Zü-
rich 1936, 268. 1.) Csakhogy Konrád György és Szelényi Iván munkájá-
ban nem csupán az alaptételt találjuk meg, hanem annak tudományos igé-
nyű – bár kísérletszerű – kiterebélyesítését, sokoldalú megvilágítását, a 
számos megfigyelés szuggesztív egészbe való foglalását és természetesen 
az újabb, kelet-európai fejlődésre való alkalmazását, melynek révén ta-
nulmányuk súllyal rendelkező, fontos adalék a „létező szocializmus” ön-
ismeretéhez és önkritikájához. 

Sőt talán a könyv címében is kifejezett alaptétel a legproblematiku-
sabb: „Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz.” A részlet-
megállapítások helytállóbbak, mint ez a főtétel. Ennek oka a marxista 
szemléletmód és a marxista kategóriák csaknem problémátlan alkalmazá-
sa. A központi mondanivaló ugyanis megköveteli, hogy a szerzők az ér-
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telmiséget társadalmi egységnek fogják fel, hogy társadalmi osztályokban 
gondolkodjanak. Márpedig igen kérdéses, hogy az osztályfogalom alkal-
mas-e a társadalom szerkezetének leírására. Marxnál és Engelsnél ez a 
fogalom harci eszköz, a forradalmi mozgósítás fegyvere, és ennyiben in-
dokolt volt, célravezető volt használata. Függetlenül tudományos hitelé-
től, az osztály konstrukciója a megosztást és a tudatosítást segítette elő: 
„mi vagyunk az elnyomottak, ők az elnyomók; csak két tábor van”. Ez a 
sematizáló lekerekítés az osztályfogalom gyakorlati – szervező és pszi-
chológiai – előnye. De vajon a társadalom tényleges szerkezetének és 
működésének feltárására törekvő szociológus alkalmazhatja-e ezt a mobi-
lizáló formulát, ezt a nagyfokú leegyszerűsítést? Alkalmas a számos indi-
viduumból, családközösségből, rokoni, baráti és munkahelyi kapcsolatok-
ból, érdekcsoportokból és a nem érdekalapon történő szerveződésekből 
meg egyéb rétegekből, a véleményazonosság érzékeny egyensúlyára tá-
maszkodó tömörülésekből álló társadalmat olyan durva sémába erőltetni, 
mint amilyen az osztály és a kettős (dichotóm) osztályszerkezet? A szer-
zők tudhatják csak igazán, hogy nem véletlenül indultak meg a 
mikroszociológiai vizsgálatok, a kiscsoportkutatás, a társadalom szerke-
zetének részletező felmérése, mely igen változatos alakzatokat ismer. A 
tapasztalati tények a konkrét magyarországi vagy kelet-európai vonatko-
zásban sem azt mutatják, hogy társadalmi osztály került volna uralomra, 
legyen az a munkásosztály vagy értelmiségi osztály, hanem egy kisebb-
ség, melynek szociális összetétele a hatalmi viszonyok szempontjából 
teljesen irreleváns. 

A mű alaptétele azonban nemcsak ezt a statikusnak mondható leegy-
szerűsítést hozza magával, hanem a társadalmi történés leírásában is sajá-
tos látásra kényszerül. Mivel az értelmiség hatalomhoz vezető útjának 
nyomon követéséről van szó, minden más szempont és mozzanat elhalvá-
nyul vagy teljesen kiesik a képből. Egységes és egyirányú történelmi fo-
lyamattá válik az értelmiség útja. Úgy tüntetik fel a szerzők, mintha már 
messzi távlatokból látszana az értelmiség hatalmi próbálkozásainak, si-
kertelen készülődéseinek sora, majd érdekeinek fokozatos artikulálása, 
egybeolvasztása a társadalmi összérdekkel és ennek ideológiai megfo-
galmazása. Hogy az értelmiség mással is törődhet, hogy vannak másfajta 
értelmiségiek, létezik szabadságvágy, negativitás és merőben teoretikus 
érdeklődés, hogy még Lukács György posztumusz műve is áttöri a pán-
ideilogizmus gondolatát, megkülönböztet ideologikus és nem-ideologikus 
ismereteket, az Szelényinél és Konrádnál a nagy koncepció érdekében 
elfelejtődik. Mint minden történetfilozófia és minden makroszociológiai 
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társadalomelmélet, beleértve Marx történelmi materializmusát is, volta-
képp szellemtörténeti módszerekkel dolgozik, vagyis a nagy vonalakat, a 
fő erőket és áramokat keresi, hogy egységes képen ábrázolhassa azt, ami 
valójában nem egységes, nem egysíkú és nem vezethető vissza valami 
közös gócra. Hogy Marx a gazdasági tényezőkre, az érdekekre teszi a 
nyomatékot, nem választja el a szellemtörténetben honos módszerektől, 
hiszen ebben a tekintetben nem az a lényeg, hogy melyik faktor kerül a fő 
helyre, hanem az, hogy egyáltalán valami a fő helyre kerül, meghatározó 
lesz, nyomatékot kap, a többi tényező pedig az éppen szóban forgó alapté-
tel érdekében mellékessé válik, tehát hogy a stilizálás válik módszerré. Ily 
módon, a mindig egyirányba táncoló ideáltipizálással végül is előáll a 
kívánt kép, az alaptétel grandiózus kiszélesítése. Ez az eljárás Marxnál 
éppúgy megfigyelhető, mint Carlylenál, Spenglemél vagy Toynbee-nél. 

Konrád György és Szelényi Iván kvázi-szellemtörténeti módszerét sze-
rencsére ellensúlyozza valóságérzetük. Náluk az alaptétel szuggesztiója 
nem nyeli el mindenestől a részleteket, hanem a részletek egyre inkább 
mardossák az alaptétel érvényét. Maguk is érzik, hogy túlságosan szimpli-
fikálnák a sokrétű társadalmi valóságot, ha megállnának saját alaptételük-
nél és annak igazolásánál. Helyesebben: ők bizonyára úgy gondolták, 
hogy fejtegetéseikkel az alaptételt részletező módon bizonyítják, valójá-
ban azonban inkább megkérdőjelezik, hogy tényleg útban van-e az értel-
miség az osztályhatalomhoz. Elemzéseik során megtudjuk ugyanis, hogy 
az értelmiség mégsem egészen egységes osztály, hogy meg kell külön-
böztetnünk az ún. „rendet”, vagyis az államvezetők jobbára értelmiségi-
ekből álló csoportját, továbbá a technokráciát, esetleg külön a bürokrati-
kus réteget, valamint az írók és művészek közösségét, s ez utóbbin belül 
azokat, akik nonkonformistákká válnak, félresodródnak – a szerzők ked-
venc szavával – „marginalizálódnak”. Bár több helyen is megpróbálják 
elválasztani a nyugati menedzserréteg kialakulásának jelenségét a „létező 
szocializmusban” osztállyá szerveződő, osztályhatalomra törő értelmiség 
problémájától, voltaképp azonban nagyon is párhuzamos folyamatnak, a 
technikával és a társadalmi túlszervezettséggel járó jelenségnek tűnnek, 
vagyis itt nem két különböző dologról, hanem ugyanannak a problémának 
keleti és nyugati megjelenési formájáról lehet szó. Sőt még tovább mehe-
tünk: épp mert a szerzők szerint is az értelmiségen belül több csoportot, a 
hatalomhoz viszonyulás több változatát különböztethetjük meg, az a min-
den társadalomban, de méginkább minden diktatúrában észlelhető tényál-
lás bontakozik ki, hogy az értelmiség korántsem testületileg veszi kezébe 
az uralmat, hanem vannak, akiknek „ízlik a hatalom”, és vannak, akik 
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megvetik, bírálják a fennálló viszonyokat. Minden hatalomnak, minden 
diktatúrának van értelmisége és minden diktatúrának van értelmiségi el-
lenzéke. Misztifikáció lenne az értelmiséget hatalomellenes erőnek kikiál-
tani, de misztifikáció lenne mindenestől a hatalom oldalára állítani is. 
Vannak, akik bekapcsolódnak a gépezet irányításába, a vezetésbe és az 
ideológiai alátámasztás munkájába; vannak – és talán ez a többség –, akik 
megannyi Erasmus módjára, a rangot is féltve, a pénzre is vágyva, család 
miatt és kényelemből egyszerűen csak élnek a lehetőségekkel, de persze 
vannak olyanok is, akik – mint a szerzők – a valóság feltárására vállal-
koznak, vagy épp a kritika, sőt a tagadás és az új, a szellem forradalmá-
nak nemegyszer öngyilkos fegyvereit forgatják. Egyszóval, az értelmiség 
és a hatalom viszonyának problematikája a szociológiából a pszichológi-
ába vezet, s meglehetősen lekerekítő „osztályhelyzet” sémájától az egyéni 
látás és magatartás kérdéséhez. 

Hatalomhoz vezet az értelmiség útja? Egy részének útja mindig is oda 
vezetett, másik része meg másfelé halad, esetleg épp a hatalomellenes-
ségbe. Épp ezért, már csak ezen az alapon sem lehet szó az értelmiség 
osztályhatalmának megvalósulásáról. A hatalmat csak egy-egy réteg élve-
zi, a többi réteg pedig eltűri, elszenvedi, bírálja, tagadja. Nagy értéke 
Konrád György és Szelényi Iván könyvének, hogy ezekről a csoportokról, 
ezekről a magatartási formákról sem feledkezik meg. Számos konkrét 
esetet, jellemző hazai észjárást írnak le és ezzel segítenek bepillantani a 
szocialista rendszer működésének mechanizmusába, Magyarország mai 
életébe. 
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PETŐFI S. JÁNOS 
Reménytkeltő igazság358 

Gömöri György: Levél hanyatló birodalomból, Aurora Könyvek, Mün-
chen 1976,66 lap. 
 
Kilenc év ciklusokba sorolt verseit tartalmazza ez a kötet is, mint az elő-
ző, az Átváltozások. Hogy véletlen-e vagy szándékolt ez a kilencévnyi 
kihordási idő, voltaképpen mindegy, a kilencévenként kötetbefoglalt fél- 
félszáznyi vers arról tanúskodik, hogy Gömöri vagy kevés versű költő, 
vagy nagyon megválogatja, mit vesz fel kötetébe. Egy okkal több az ér-
deklődésre. 

Előre kívánom bocsátani, hogy sem hivatásos kritikus, sem irodalom-
történész nem vagyok. Mint nyelvész és mint többé-kevésbé vájtfülű ol-
vasó próbálom felfedni, hogy ki mit üzen s hogyan nyelvünknek idegen 
birodalmakból. 

Gömöri, mintha a mi-re vonatkozóan meg kívánná könnyíteni a válasz 
keresését, a kötet első verseként elmondja költői hitvallását. Ha e vers 
(„Ars poetica helyett”) belső logikája nem is elégít ki – a párhuzam szét-
törik, ha a nyelvi kifejezés mélyebb jelentésrétegeibe ások –, tudomásul 
veszem, hogy egy igazságnak kíván fészket rakni, s hazát egy szenve-
délynek. 

Az első ciklus címe egyezik a kötet címével. Versei a magánélet ese-
ményeit és a közvetlen emberi környezetet villantó képek. Ami a versek 
elolvasása után e képek hangulatából megmarad, az a pesszimizmus, mert 
az ember nem érzi, hogy a költő feloldotta a rettenetét azáltal, hogy ki-
mondta: „aki e házat lakja / nem élhetetlen / csupán élete / lakhatatlan” 
(Tökéletes ház); „A végső dolgokat nem mondjuk el soha / egymásnak 
Marad néhány köznapi gesztus / vagy tetszetősen tálalt gondolat” (A vég-
ső dolgok...); „élünk és nem múlik rajtunk / semmi” (Vasárnaponként); 
„mi jöhet még nem érdekel” (Időkereszteződés). A címadó vers optimiz-
musa költőileg annyira nem meggyőző, hogy magából a versből is alig 
hallik ki, nemhogy kontrapunkt lehetne a cikluson belül. S ez a pesszi-
mizmus mintha rá-ránehezedne versformáló képzeletére is: olykor csodá-
san csiszolt drágaköveket illeszt kevesebb műgonddal megmunkált keret-
be, máskor a műves keretből rí ki egy-egy nem odavaló kő. Egyfelől 
olyan mesteri képek, mint „fáradtságom fonalán óvatosan ereszkedem / 

                                                           
358 Megjelent a Új Látóhatár 1978. évfolyam 6. számában. 
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alá a kútba, hová nem süt be tudat / és csend van, árnyékok rajzanak” 
(Elalvás előtt); „Kinn a folyón a késő csónakázók / fekve szívják a mézszí-
nű napot” (Májusi motetta); „A város ami volt ami nincs /teljes hiányod 
tükrözi / ami van áramvonalas / széles sugárzó pályaút / a belső képet 
átszeli” (Időkereszteződés). Másfelől a (legalábbis engem) zavaró nyelvi 
formák: a halmozott „magamat”, „térdeimet” „arcomat” tárgyesetek (El-
alvás előtt); a szótagok indokolatlannak tűnő groteszk játéka az „és vers 
lehet belőlük / belőletek belőlük / abból hogy belénk lőttek” sorokban 
(Vers lehet). Nem tudom továbbá, hogy nyomdahiba, nyelvbotlás vagy 
szándékolt az „aki megmaradt, élni tanul” kifejezés „aki”-ja, amit 
sehogyse tudok beleilleszteni a címadó versbe, s hasonlóképp nem tudok 
mit kezdeni olyan képzavarnak tűnő sorral, mint „láttat percnyi csodát: / 
fentebb delelő felhők / angyali csontozatát” (Vihar előtt, vihar után). 

Az „Egy utazó feljegyzéseiből” ciklus a pesszimizmust kozmikus mére-
tűvé tágítja: „és eljön majd a Végső Diktátor kora / tudom, hogy el kell 
jönnie – / a kibernetikus Világagy leghaladóbb / és leghigiénikusabb vi-
lágterrorja” (Futurológia); „Már nincs sok idő a fosztogatásra. / Szapora, 
s könnyelmű emberi fajtánk / nemsokára üres polcokra lel.” (Távlatok); 
„Kiméretett lakóterünk, / megszámláltalak napjaink;” (Mandelstám szám-
űzetésben); „A legszebb férfikorból / már jól látni a hűvös messzi völgy / 
csontfehér házikóit” (Születésnapra). A megformálás kétarcúsága erre a 
ciklusra is jellemző. Míg egy-egy versével Gömöri a tökéletesség legma-
gasabb régióiban jár, másokban érthetetlen nyelvi zökkenőket hagy. Az 
„Anekdota a huszadik századból” című versből csak szuperlatívuszokban 
lehet beszélni. A „Rébusz” pár sora (helyesebben pár szava!) annyi töl-
tést rejt, annyi jelentést játszat egymásra, hogy ettől többet tán senki fia 
költő nem lenne képes egy ilyen rövid versbe varázsolni. Ilyen versek mel-
lett ugyanakkor ott van például az „Újságolvasó” a maga inkoherens 
gasztronómiai képeivel, a „Távlatok” az égvilág földvilág zavaró szójáté-
kával, az „Iwo Dzsima” a képbe nem illő vörösmartys szeldelikkel a he-
gyet lövedékek szeldelik módszeresen darabokra sorában. Erre a kettős-
ségre magyarázatot találni nem könnyű. 

Ezen az összképen nem változtat az utolsó ciklus sem. Míg az első cik-
lus inkább a 'magánember', a második inkább a 'közösségi ember' problé-
máival foglalkozik, ez a ciklus inkább az 'író'-éival. Az itt is megmutatko-
zó kettősségre vonatkozóan csupán két verset szeretnék idézni: egyik az 
„Abda” az „Anekdota a huszadik századból” szintjén, ahhoz mérhető tö-
mörséggel és megformáltsággal, a másik a „Homage”, amelynek értelmét 
csak akkor tudom valamennyire megközelíteni, ha az egyes kifejezéseket 
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lefejtem arról a (remélt funkcióját – véleményem szerint – betölteni nem 
tudó) vázról, amelyre érezhető fáradsággal lettek rárakva. 

Az utolsó ciklus s egyben a kötet utolsó verse (mint skót humanista) 
mondanivalójával az „Ars poetica helyett”-hez kapcsolódik. Nem kívánok 
itt a teljes verssel foglalkozni – jelentésstruktúrája sajnos ennek se töret-
len –, csupán utolsó soraival: „Ha az igazat / (akár a falnak is) kimond-
hattuk, / megérte; ha a nyelv épült / s ép maradt általunk – megérte! //De 
aki helyettünk is helytállt, / azzal, hogy ott maradt, / ért-e még, megért-
e?” 

Tudom, aligha van közöttünk olyan, aki annak megállapítására illeté-
kes lehetne, hogy amikor Gömöri e kötetben a 'maga igazát' kimondta, a 
mindnyájunk számára egyformán érvényes igazat mondta-e ki. E kérdést 
mégse tudom elkerülni. Emberi fajunkról (vagy akár csak az egyes em-
berről) nekem sincs sokkal optimistább képem, mint Gömörinek, minden 
idegszálam tiltakozik mégis az ellen, hogy igaza lehessen. Nem hiszem, 
nem akarom hinni, hogy a versei által felidézett képek a feltartóztathatat-
lanul bekövetkező sors költői látomásai. Az ember élniakarásával sokszor 
ott is úrrá tud lenni a helyzeten, ahol a tudomány és politika minden forté-
lya csődöt mondani látszik. 

S épült-e (ép maradt-e) a nyelv e kötet által? Minden kétséget kizáróan 
igen, ha a kötet legjobb verseire gondolunk – s vajon távlatokban gondol-
kodva számít-e más? Mégis, mennyivel jobb érzés lenne, ha nem törne 
meg a belső olvasás, a gondolati építkezés, a költői ihlet által teremtett 
logika íve egyetlen versben sem! 

Gömöri egész lényével költő, ezért is olyan nehéz a sorsa. De szeret-
ném remélni, hogy nem az ő birodalma ez a „hanyatló birodalom”! Sze-
retném remélni, hogy nem úgy ér majd révbe, hogy csak múltja zsong 
mint a szamovár, hanem úgy, hogy fészket tudott rakni egy reménykeltő 
igazságnak. Mert helytállni sokféleképpen lehet! 
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VÁRDY BÉLA 
Vár és várépítés359 

Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13–14. századi Magyarországon, Érte-
kezések a történeti tudományok köréből, Új Sorozat, 82. sz., Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1977,219 lap. 
 
A magyar történettudomány már Czobor Bélának száz évvel ezelőtt meg-
jelent „Magyarország középkori várai” című tanulmánya óta foglalkozik a 
tatárjárást követő magyar várépítés kérdésével.1 A várak és a várépítés 
okai és társadalmi következményei azonban sohasem kerültek a magyar 
történettudomány központi témái közé. S ami még ennél is jellegzetesebb 
és lényegesebb, Gerő László és Pámer Nóra idevonatkozó újabb munkás-
sága is inkább csak építészet-és művészettörténeti jellegű; tehát nem fog-
lalkozik a 13. században felélénkült magyar várépítés igen jelentős társa-
dalmi vonatkozásaival.2 Ezt a hiányt igyekszik pótolni a Mályusz-
tanítvány Fügedi Erik műve, mely egy majd százlapos bevezető tanul-
mányból, valamint az 1222 és 1400 közötti másfél évszázadban keletke-
zett 330 magyar vár fellelhető adatait rendszerező adattárból áll. 

Magyarországon – mint Fügedi is írja – már ősidők óta álltak várak. A 
királyi vármegyék megalapítását követő évszázadokban is a várak alkot-
ták a „helyi kormányzat alapjait”. A 13. században azonban, több okból 
kifolyólag, egy teljesen új – védelmi célokból, főleg hegyormokra és más 
nehezen megközelíthető helyekre épült tartós erődítmény – jelent meg 
Magyarországon. Ez a jelenség részben a központi hatalom gyengülésével 
járó rendi társadalom kialakulásának, részben pedig a tatárjárást követő új 
szükségleteknek a következménye volt. 

A várépítés tulajdonképpen csak a tizenharmadik század második felé-
ben, s Fügedi adatai szerint főleg az 1260-as évektől kezdődően virágzott 
fel. A korábbi felfogással ellentétben azonban, az új típusú várak építése 
már a tatárjárást megelőző évtizedekben megindult, habár ez a folyamat 
akkor még igen lassú ütemben folyt. Nem számítva a régi ispánsági vára-
kat (mint például Moson, Sopron, Vasvár, Pozsony, Abaújvár), a város-
okat (mint Fehérvár, Esztergom, Veszprém, Győr, Nyitra, Komárom), 
valamint az erődítéseknek is számító monostorokat (mint Tihany, Pan-
nonhalma, Zalavár), Fügedinek mindössze csak tíz 1241 előtt épült új 
típusú vár (köztük Németújvár, Léka, Fülek, Kobald, a Vas megyei Óvár, 
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Jolsva, Füzér és az erdélyi Vécs) adatait sikerült fellelnie. Rendeltetésük-
nek megfelelően, ezeknek a váraknak a fele a korabeli Magyarország leg-
erősebb és legmodernebbül felszerelt ellenfelével, a német hatalommal 
szemben a nyugati végeket védte. De ami a társadalmi fejlődés szempont-
jából ennél lényegesebb és jellegzetesebb, az az a tény, hogy a tíz új típu-
sú vár közül csupán három – Fülek, Kobald és Füzér – volt magánkézben. 

Ez a várbirtoklási helyzet nagyon is megfelelt a korabeli szokásnak és 
jogrendnek. Adataink szerint ugyanis 1222-ig csak a király emelhetett 
várakat. Magánvárak csak II. Endre gyengekezű kormányzásának utolsó 
másfél évtizede alatt épültek. Ez egyenes következménye volt a központi 
hatalomnak az Aranybullában is kifejezésre juttatott legyengülésének, 
valamint a királyi birtokok tömeges eladományozásának. A királyi hata-
lom gyengülése következtében a legnagyobb befolyású megadományo-
zottak lassan kivívták maguknak azt a jogot, hogy birtokaikon várat 
emelhessenek. S habár – mint láttuk – 1241 előtt ez még ritkaságszámba 
ment, a tatárjárást követő évtizedekben a helyzet teljesen megváltozott. 
Az új királyi politika ugyanis már nemcsak megengedte, de egyenesen 
megkövetelte, hogy az ország legtehetősebb földesurai birtokaikon várat 
emeljenek – természetesen csak a megfelelő királyi engedéllyel. Az eddi-
gi felfogással ellentétben azonban, ez nem egy addig ismeretlen kezde-
ményezés, hanem csupán egy már korábban (kb. 1222–35) megindult, s 
átmenetileg leállított (1235–41) gyakorlat központilag szorgalmazott és 
irányított felgyorsítása volt. Ennek a IV. Béla által újból megindított, il-
letve felgyorsított folyamatnak eredményeként – amit a 14. században az 
Anjouk is követték –, meglevő adataik értelmében, 1242 és 1400 között 
Magyarországon összesen 320 vár épült; s ezeknek majd háromnegyed 
része az 1260 és 1330 közötti hét évtized folyamán. A középkori magyar 
várépítés főszakasza tehát egybeesett a késő Árpád-kort és a korai Anjou-
kort magában foglaló kritikus időszakkal, mely tanúja volt a királyi hata-
lom legyengülésével járó földesúri hatalom erőszakos kiterjesztésének, 
valamint a nyugati feudalizmus decentralizációját követni óhajtó magyar 
oligarchiák ideiglenes tartományúri hatalma megalapozásának (Csák Má-
té, Aba Amádé, Kőszegi Henrik, Kopasz Borsa stb.). 

A 13. századi magyar királyok által szükségesnek ítélt várépítési fo-
lyamat tehát idővel a királyi hatalom további gyengüléséhez, megnyirbá-
lásához vezetett. Ugyanakkor erősen hozzájárult a korai Árpád-házi kirá-
lyok által létrehozott és kifejlesztett „királyi megyék” megsemmisítésé-
hez; s egyben – mivel az alacsonyabb rendű, várnélküli nemesség 
nagyrészét a várral bíró nagybirtokosság „familiárisává” tette – egy ideig 
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a „nemesi megye” eszmélyének a megvalósítását is megakadályozta. De 
ami még ennél a ténynél is érdekesebb: ugyanez a várépítési folyamat, 
illetve ennek a folyamatnak a hatása, a maradandó tartományi szervezet 
kialakulásának is gátat vetett. A nagyhatalmi oligarchiák (tartományurak) 
ugyanis csupán a „minden nagybirtokosnak minden nagybirtokos elleni 
harcából” kerültek ki ideiglenes győzelemmel. Sem ők, sem pedig az el-
lenük harcolók nem tudtak „más elképzelést kialakítani, mint a várral 
bíró, politikai hatalmat minden rendelkezésre álló eszközzel kifejtő nagy-
birtokot.” (p. 67). Ennek következtében a korabeli magyar tartományurak 
„tartományai” a valóságban csupán az egyes várakra támaszkodó földbir-
tokok füzérei voltak. A várak és a földbirtokok az egyes nagyurak famili-
árisai vezetése alatt álltak, anélkül azonban, hogy az utóbbiak valaha is 
egy egységes „tartományi adminisztrációt” alkottak volna. Fügedinek ez a 
felismerése szintén új a magyar történettudományban, s megállapítása 
vonatkozik még a legnagyobb korabeli tartományúr, az egyes szlovák 
szerzők által „szlovák királynak” kikiáltott, s talán ötven várral is bíró 
Csák Mátéra is. 

A tartományurak leverése és a központi hatalom megszilárdítása után 
az Anjouk már hatásosabb központosító politikát folytattak, mint az utol-
só Árpádok, Csak igen kis számú nagybirtokosnak engedélyeztek több 
mint egy várat; s ha ez meg is történt – mint például a Lackfiak és Újlaki-
ak (4–4 vár), valamint a Wolfártok, Drágfiak, Szecskői Hercegek és a 
Jolsvaiak esetében (2–2 vár) – , az egyes várbirtokok általában távol fe-
küdtek egymástól, és ez a tény az újabb „tartományok” kialakulását eleve 
megakadályozta. 

Az Anjouk alatt fejlődött ki igazán a várnagyi (castellanus) és 
alvárnagyi (vicecastellanus) tisztség is. A tisztségviselők igen komoly 
katonai, gazdasági, adminisztratív és bíráskodási jogokat összpontosítot-
tak kezükben, s később a várnagyi rang igen gyakran összekapcsolódott a 
megyésispáni tisztséggel is. Sőt, néhány esetben még örökletessé is vált. 

A királyi hatalom megvédése érdekében az Anjouk igen vigyáztak arra 
is, hogy a várak legjava és jelentős része mindig királyi kézben maradjon. 
Ennek a politikának az eredménye volt az, hogy míg 1300-ban a magyar 
váraknak csak kevesebb, mint egyötöde volt királyi kézen, Nagy Lajos 
halálakor, 1382-ben, már több mint fele királyi vár volt. 

Az Anjouk várai építészetileg is jelentős haladást jeleztek a késő Ár-
pád-kor várai felett. Szemben az utóbbiakkal, melyek még nem mind 
épültek időtálló anyagból, az Anjou-várak már mind kőépítmények vol-
tak. Emellett összetettebbek is lettek. Az egyedüli „öregtorony” vagy,, 
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lakótorony” mellett megjelent a második torony (gyakran „kaputorony” 
formájában); sőt, több esetben már a főúr által lakott „palota”, valamint a 
várkápolna is. Ennek következtében a tizennegyedik századvégi magyar 
vár már egy sok igényt betöltő építménnyé nőtte ki magát – annak ellené-
re, hogy a további fejlődést megkövetelő várostromló tűzifegyverek kőto-
rony” mellett megjelent a második torony (gyakran „kaputorony” for- 
akkor még nem hódítottak teret Magyarországon. De a vár akkor mái 
nemcsak védelmi erődítmény volt, hanem uradalmi központ, várúri szék-
hely, s egyben a földhözkötött jobbágyság felé haladó magyar paraszti 
rétegek felett uralkodó és bíráskodó nagybirtokos hatalmi központja is. 

 
* 

Fügedi bevezető tanulmányával legalább egyenértékű, de bizonyos 
szempontból talán még értékesebb az általa összeállított száztízegynéhány 
oldalnyi adattár, mely a már említett 330 várnak fellelhető adatait tartal-
mazza. A szerző itt lényegében a következő hat kérdésre igyekszik vála-
szolni minden felsorolt várral kapcsolatban: 1. Ki építette a várat? 2. Mi-
kor épült a vár? 3. Mi volt a vár stratégiai jelentősége? 4. Kik voltak és 
mikor működtek a vár Anjou-kori várnagyai? 5. Mi volt a vár sorsa a ti-
zennegyedik század végéig? 6. Mik a vár építészeti adatai? Fellelhető 
adatok hiányában, természetesen, ezt a sokrétű feladatot nem minden 
esetben sikerült a szerzőnek megoldania. Fügedi munkájának ez a része 
azonban még így is valóságos kincsesbányája a középkori vár- és társada-
lomtörténetnek. Adatai használhatóságát még az 1270, illetve 1300 előtt 
felépült magyar várak földrajzi elhelyezkedésének térképei is fokozzák és 
gazdagítják. Ugyancsak hasznos a mintegy négy lapnyi forrásfelsorolás. 
Egy részletes név- és tárgymutató azonban igen hiányzik. Ez a hiány kü-
lönben a hazai magyar tudományos kiadványok legtöbbjének a gyengéje. 
A mai korban ugyanis, mikor az ember még a legszűkebb szakterületén is 
szinte dömpingszerűen kapja a tudományos művek sokaságát, a részletes 
mutató elengedhetetlen egy mű gyors és eredményes használhatósága 
szempontjából. S ez többszörösen vonatkozik egy nyugati nyelven megje-
lentetett magyar munkára. Mivel úgy tudjuk, hogy Fügedi műve a közel-
jövőben angolul is megjelenik – amit különben igen jónak és hasznosnak 
tartunk – ,már ez alkalommal is hangsúlyoznánk, hogy értékes művét, mit 
gyakran forgatnak majd nem magyar származású és nemcsak kizárólag 
magyar témával foglalkozó szakemberek is, nem szabad egy részletes 
név- és tárgymutató nélkül megjelentetni. 
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* 
Fügedi Erik, kinek 1939-ben megjelent doktori disszertációja óta min-

den írása elsőrendű tudományos mű, ismét jó munkát végzett.3 Várkutatá-
sával és összefoglaló tanulmányával a középkorra vonatkozó magyar tör-
ténetírásban igen komoly űrt töltött be. Kutatásaival a korabeli magyar és 
kelet-középeurópai társadalomfejlődésnek egy igen jelentős tényezőjét 
emelte ki az archívumok és az obskúrus munkák homályából és helyezte 
az őt megillető helyre. Reméljük, hogy munkáját folytatja, s várkutatásait 
és összefoglaló áttekintését a következő két évszázadra is kiterjeszti. Ez 
sokban hozzájárulna a késő közép- és reneszánsz kori magyar társadalom-
fejlődés jobb megértéséhez. 
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HATÁR GYŐZŐ 
Hangok a marxiarcheionból360 
– Gondolatok Hanák Tibor új könyvének olvasása közben – 
Hanák Tibor: Az elmaradt reneszánsz, Európai Protestáns Magyar Sza-
badegyetem kiadása, Bern–Bécs 1979, 423 lap 
 
Ízlésemnek, természetemnek legkevésbé 'avantgarde' vonása, hogy ön-
kéntelenül vonzódom a klasszikus szigorhoz, a szigorú építkezéshez, az 
építő logikához, a logikus tisztázáshoz, a tiszta koncepcióhoz. Kivált, ha 
filozófiáról van szó. Azt se bánom, ha Tristram Shandy uramnak az iroda-
lomban „az elkalandozás az élet sava-borsa” – a filozófiában hogy – 
úgymondjam nem ismerek tréfát. Ezért találom Hanák Tibor minden 
egyes opuszát oly kedvemrevalónak már az első oldalak után. 

Még fokozottabban áll ez legújabb, hatalmas művére; mert ekkora 
anyagot kordában tartani született rendező elme kell – tárgykörökre bon-
tani, tárgykörönként leszűrni a kellő konklúziót, kitartó elme ahhoz, hogy 
neki-nekiveselkedjék a marxizmus egy-egy közismerten sivatagosabb 
tartományának, filozofikus önfegyelem ahhoz, hogy netán arcizmait neki-
eresztve, iróniáját szabadjára engedve, valahogyan el ne nevesse magát a 
szektások és revizionisták, dogmatikusok és szélső-lukácsisták bakugrása-
in – vagy amikor a magyar marxista filozófia katedrás-akadémikus kiski-
rályai egymást gyilkos gúnnyal „a fenomenológia hercegének”, „az eg-
zisztencializmus grófjának” titulálják (157. old.). Nem rakásrahányva 
zúdítja építőköveit az olvasó nyakába, hogy ismerje ki magát és építkez-
zék belőle, ha tud; hanem mindvégig elkíséri és úgy kalauzolja művének 
geometrikus labirintusában, amelyben még magárahagyva sem volna sza-
bad eltévednie. 

Már Az elmaradt reneszánsz szimmetriája is szembeszökő: a fél könyv 
foglalkozik (170 oldalon) a téma Történelmi – és a másik fél (180 olda-
lon) a téma Rendszeres áttekintésével. Ezen a finomérzékenységű mágne-
ses dobon eszme és művelője: senki-semmi felvésetlen nem marad; s ha 
majd az esedékes jégkorszak átveszi uralmát és még az emlékét is elpusz-
títja civilizációnknak – abba a platina-irídium tartályhüvelybe, amelyre a 
kései új emberiség rátalálandó lészen, filmekkel-hangszalagokkal és más 
egyéb hírmondó tárgyakkal egyetemben ezt a könyvet is bele kellene ten-
ni: hogy az újrakezdők lássák, huszonötezer évvel annakelőtte mi volt, 

                                                           
360 Megjelent a Új Látóhatár 1979. évfolyam 1-2. számában. 



 

1544 

milyen is volt az a magyarországi marxista filozófia, amely a kataklizmá-
ban elsikkadt a nem-marxista többivel. Mert Hanák Tibornak nemcsak a 
téma tarka lényegét sikerült feltérképeznie, nemcsak a filozófusok lélek-
tani motivációit megragadnia, nemcsak a lóugrás-előreugrás-félreugrás 
marxista illemkódexét érzékeltetnie, ahogyan gáncsot vetnek avagy a 
cselgáncsot kicselezik; hanem azt a rajcsúrt, azt a ricsajt, azt az elitista 
gettóhangulatot is, amely a Marxiarcheiont betölti. 

Az elmaradt reneszánsz, a cím maga, utalás Lukács egyik kitételére – 
mely várvavárt reneszánszhoz az agg bölcselő nagy reményeket fűzött 
(172–173. old.), nem sejtve, hogy a párt már megtette az ilyenkor szoká-
sos óvintézkedéseket a renitens reneszánsz leszerelésére; és – last but not 
least – megfeledkezve arról, hogy ő és iskolája még ha megfeszül is, a 
vallások morfológiáját leutánzó politikai mozgalmaknál, politikára fajzó 
vallásoknál a megújhodás szükségének hirdetése a hanyatlás legbiztosabb 
jele. 

Modem gyakorlat, hogy mindenki a tárgy meghatározásával kezdi és 
csak azután beszél róla. Ám akadt valaki már a 19. században, aki ezzel is 
megelőzte korát. Észak-Londonban, a Highgate-e temetőben Marx Károly 
síremlékére is felvésték azt a mottót, ami egész életművének felütése: a 
filozófia célja, rendeltetése a világ megváltoztatása s nem pedig a világtü-
nemény titokszerűségén való „meddő” elgondolkozás. Szerencsétlenségé-
re a filozófia címszót a bölcseleti terminológia lefoglalta már egy éppen 
ilyen fogalom számára. 

A filozófia világmagyarázat. Mihelyt „felfedezték” és belegyömöszöl-
ték állítólagos rendeltetését, a világ „megváltoztatását” – a világmagyará-
zat kisiklott kezükből, mint az angolna. Nem a filozófia lényegült át vi-
lágmegváltoztató ancillává, hanem a nekigyűrköző filozófusok szűntek 
meg filozófusok lenni. Bekövetkezett a szakosítás. Amit a világmegváltók 
a világmegváltoztatás szándékával és receptjéül gyártottak – az is volt 
valami; skálája az együgyű propagandától a gyújtóhangú napi- parancsig 
terjed – de többé nem volt filozófia. Hanák Tibor könyvének tanúsága 
alapján többé nem is akart az lenni: ”...a marxista filozófia a forradalom 
elmélete, feladata pedig 'a mindennapok forradalmasítása' mint Heller 
Ágnes írta” (194. old.). Ismét másutt arról olvasunk, hogy a hatvanas 
években újra felkapták Lukács Történelem és osztálytudat c. korai, de 
igen jelentős művének jelmondatát, mely szerint „a marxizmus minde-
nekelőtt forradalmi gyakorlat (nem pedig világnézet)” (210. old.). Pedig a 
világmagyarázat keresése felsőbbrendű emberi-nagyon-is-emberi gyön-
génk; s függetlenül attól, hogy a magyarázat 'igaz' vagy 'hamis', a megol-
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dásvágy oly leküzdhetetlen ösztön, amely az érző szerv szerkezetébe be-
letartozik. És minthogy fiziológiás letétjébe van belehorgonyozva, e kere-
ső ösztön megléte – nem hangsúlyozhatjuk eléggé – teljesen független 
attól, hogy az időről időre jelentkező ontológiai „megoldás” milyen ér-
zelmi avagy milyen megismeréstani előjellel jelentkezik, misztikus vagy 
neopozitivista, mámoros-eksztatikus avagy halálfejes-pesszimista s hogy 
egy adott „megoldás” a megoldásvágy száját az eleve-kudarcra-ítéltetés 
avagy az elüthetetlen diadal gombócával tömi be. A világmegváltoztatás 
filozofémája eleve kisemmizi magát a filozófia rangjából, akár marxista, 
akár fasiszta alapon jön rá a világ-átgyúrhatnék; elvégre a fajelmélet aty-
ja, Rosenberg is azzal a céllal „filozofált”, hogy átgyúrja a világot és 
Marx is ugyanezzel az igénnyel köszönt le bölcselői rangjáról. Rangjáról 
igen, de nem annak dicsőségéről – merthogy a marxizmus az összes le-
hetséges világmagyarázatok közül a legjobb s afféle szemkápráztató 
kolumbustojása, erről a precedenciáról a baloldal nem mondhat le, ez adja 
e szuperpropaganda egyetemes-és egyetemi tekintélyét; s valahogyan úgy 
van a szerelmesen pislogó világ vele, mint az auschwitzi bordélyban a 
lányok az SS-tisztekkel: „nemcsak megváltoztat, de meg is magyaráz”. 
Ám feltéve, de meg nem engedve, hogy a marxizmus is világmagyarázat, 
csupán ötöd-hatodsorban az, hiszen a világmagyarázatot is alárendeli a 
világmegváltoztatás par excellence politikai céljának. 

„Nehéz nem polémiát írni” – ez lehetett volna Hanák Tibor Az elma-
radt reneszánsz c. terjedelmes tanulmányának mottója. Könyvében „a 
magyarországi marxizmus filozófiai vonatkozásai a főszereplők”; nem a 
filozófia, hanem a marxizmus elmaradt reneszánszáról van szó, melyet 
hogy elsirassunk-e avagy sem – nem könnyű eldönteni. Ám előszavának 
arra a kitételére, hogy „a magyarországi marxizmus: filozófia filozófusok 
nélkül”, rácáfol közel félezer oldalas könyve, amely az adatok, idézetek, 
lábjegyzetek, bizonyító hivatkozások özönével lenyűgözi az olvasót, le-
nyűgözi ítéletének rendületlen józanságával, lenyűgözi visszafogott iróni-
ájával, mely egy remete hosszútűrését példázza és bizalmat gerjeszt e 
Vezérlő Kalauz iránt. A könyv két részre oszlik – de annak, aki olyan 
indulattal veti bele magát, amennyire szerző in medias res kezdi, nos, 
addig a történelmi átnézet százoldalait szelve, átér a rendszeres felmérés 
partjára: annak ez a könyv amilyen felkavaró, olyan klausztrofóbikus ol-
vasmány. 

Éppen szuggesztivitásával, atmoszferikus hitelességénél fogva olyan, 
mintha visszaköltöznénk a hivatalos és döntvénytári, uralkodóvá felkent 
és megkoronázott marxizmus légkörébe Rákosi Mátyástól napjainkig. 
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Elszoktunk tőle. Nehezen lélegzünk, tüdőnk légszomjasan keresi-
kapkodja a filozófiát. Ám ahány oldal, annyi kérdőjel. Lenini pártosság: 
filozófia? A revizionizmus legyőzése: filozófia? A szocialista építésből 
adódó eszmei feladatok: filozófia? Küzdelem a „baloldali torzítások”, az 
„álforradalmi kalandorság” ellen: filozófia? A magyar filozófia legfonto-
sabb ügye: „feltárni a párt XI. kongresszusának határozatából ráháruló 
feladatokat” – ez a bokacsattogtatás: ez – filozófia? Ennek a reneszánsza 
maradt el? A Történelmi áttekintés olvasása során mindegyre megerősö-
dik bennünk az érzés, hogy soha, sehol, még véletlenül sem filozófiáról 
volt szó. Hanem a hatalomról. A hatalom biztosabb birtoklásáról. Széle-
sebb gyakorlásáról. Ügyesebb kendőzéséről. Korszerűbb körülsáncolásá-
ról. A való hatalmi helyzet hathatósabb elködösítéséről. Hiszen még a 
„liberális” Lukács is ilyen szellemben nyilatkozott napokkal a forradalom 
kitörése előtt, 1956. október 14-én: „nem javasolta az élő polgári filozó-
fusok műveinek magyarra fordítását, biztosítani kívánta az egyetemi filo-
zófiai oktatás marxista szellemét és kijelentette, hogy a filozófia síkján 
szabadversenyről nem lehet szó – de egyúttal ellenezte az adminisztratív 
eszközök alkalmazását” (122. old.). Mi hajmeresztő engedékenység – mi 
fenyegető megnyugtatás! 

Ravaszul kitervelt plátói „rávezetés”, bámulatos tour de force a könyv 
felépítése. Az első, történelmi részben még azt hihetnénk, beleveszünk a 
részletekbe, szerző túlságosan közel van tárgyához s valósággal a meg-
szállottja. A második, kritikai részben rájövünk, hogy turpisság az egész, 
a gondolatmenet fűzérláncán felsorakoznak a részletek, dehogy is van ő 
tárgyához túlságosan közel, dehogy is a megszállottja. Épp ellenkezőleg, 
nagyon is tisztában van vele, a hegeli gondolatnak miféle avorton-ja –  
micsodás váltott gyerek a bölcsőben a marxizmus. A roppant felfestett 
freskó már állókép s így jobban mutatja: jobban lelepleződik a marxizmus 
– tisztesség ne essék, szólván – szemfényvesztés jellege. Van etikafejeze-
te a marxizmusnak vagy nincs? Ha akarom van, ha akarom, nincs. A 
negyvenes évek végén Lukács még lekapta a tíz körméről a „gőgösködő-
ket”, akik „egynéhány évtizeddel azelőtt” még azt állították, hogy nincs. 
Tíz évvel később azzal vádolták tanítványát, Heller Ágnest, hogy nála „az 
etikai mozzanat jogosulatlan előtérbe kerülése” eltorzítja a marxizmust ... 
További tíz év elmúltával, 1970 körül, még mindig arról esett szó, hogy 
„a marxista etika 'fehér foltot jelent' az elméletben, mert 'a kívánt és szük-
séges marxista etika' mind a mai napig nem született meg” (353. old.). 
Ennek ellenére – antedatálva – „1963-tól számítják Magyarországon a 
marxista etika hivatalos rangra emelését”. Úgy nincs, mintha lenne, úgy 
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jön, mintha menne. Egy másik, ott-sem-lévő macska kergetése a sötétben: 
a dialektikus ellentmondás – mely fogalomnak „a principiális nehézségek 
ellenére fontos világnézeti és politikai szerepe van. Negatív értelemben 
használják pl. a kapitalizmus belső ellentmondásainak felemlegetésekor, 
pozitívan pedig, mikor az ellentmondásról (osztályharcról), mint a fejlő-
dés rugójáról van szó” (258. old.). De ne féltsünk olyan filozófusokat, 
akik dominikánus-csuhát öltve – akár beköltözhetnének a skolasztikus 
kora középkorba. Nincs annyi fürdővíz, se annyi gyerek – ahányat, ahány-
nyal ki ne öntöttek légyen; de hadosztálynyi filozófus-bába közt már nem 
is az elveszett gyereket kajtatják, hanem a császármetszéssel megszünte-
tett álterhességet. Anyag, tér és idő, szükségszerűség: zajlik az élet a 
Marxiarcheionban. A csodák mindennaposak, az ellentmondás felcicomá-
zott dialektikus elvét úgy kezelik, mintha mindenki előtt nyilvánvaló, 
konkrét logiko-matematikai művelet volna, holmi filozófiai szorzás, osz-
tás avagy differenciálszámítás. Adva van hatszázezer ellentmondás, ame-
lyet a dialektika szecskavágójával majd tápláló abrakká aprítanak – vél-
hetné valaki. Ehelyett egyetlen valamirevaló, tisztességes „belső ellent-
mondást” sem tudnak nyakonfogni, csupán végeérhetetlenül ágálnak az 
„ellentmondásosság” varázsformulájáról. Az olvasót olykor már az a gya-
nú környékezi, a marxizmus nem is Marx agyában fogamzott meg, hanem 
– Pantagruelében. 

Szemben minden más változó diszciplínával, a filozófiában van valami 
konstans, amely évezredeinek alatta zengten-zeng, mint a tuba mirum 
diapazonja. Herakleitósztól Karneadészig, Plotinosztól Heideggerig 
„ugyanazokkal a labdákkal játszanak”; de csak a rosszindulat állíthatja, 
hogy e felsőbbrendű tollaslabdázásban a marxizmus művészetté fejlesz-
tette a lyukaskezűséget, hiszen a Rendszeres áttekintés örvendetes tanul-
sága éppen az, hogy – kivált az utolsó évtizedben – viszolygó idioszink-
ráziával, olyan labdákat is megérint, mint a filozófiatörténet és, horribile 
dictu, az ontológia (itt nem a Lukács-kezdeményezte „társadalomontoló-
giára” gondolok, amely olyan viszonyban van az ontológiával, mint a 
léghajóval az árnyéka). 

Azoknak a kisöprésével a Marxiarcheionból, akik a szociológia bűnébe 
estek – Hegedűs, Heller, Szelényi és társaik – Hanák külön fejezetben 
foglalkozik. Már ami a mindenkori mumust, a filozófiatörténetet illeti, ez 
annyira fenyegeti a marxizmusnak a filozófiára vett álságos monopóliu-
mát, hogy még Sándor Pál 1965-ben kiadott, háromkötetes művében is „a 
filozófia 3000 éves múltjának jóval kisebb terjedelem jutott, mint az utol-
só száz évnek; egy kötet a Marx előtti filozófiának ... (összesen 634 oldal) 
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és két kötet a Marxtól és kortársaitól kezdődő időnek (összesen 1367 ol-
dal)” (204. old). Igaz, még a sztálini időkben Lukács megjelentette Az ész 
trónfosztását, melynek tán érdeméül tudható be, hogy éveken át ez volt 
„az egyetlen igényes forrásmű, melyből valamelyest meg lehetett ismerni 
a polgári filozófia néhány nagy alakját és korszakát” (79. old.); s való 
igaz, önkényes kihagyásokkal (Ortega, Soréi, Bergson) megtalálható ben-
ne számos rendszer, számos mestergondolat becsületsértésekbe csoma-
golva – ám ez a kor bizantinizmusához hozzátartozik. Lukács megismétli 
benne, amit Nietzsche és a fasizmus c. munkájában már megírt. Gyorstal-
paló röpiratfilozófia, amely kurtán- furcsán Nietzsche nyakába varrja a 
fasizmust – a háborúistenítő Szőke Bestiát és a gázkamrákat. Adorno 
megrója e tarthatatlan, „dialektikátlan” eszméért s bizony, ha ezzel a vas-
logikával vezeti le a Zarathrustra írójának irracionalizmusából a náci ha-
láltáborokat, mennyivel egyenesebben lehetne levezetni a marxista Luk-
ácsból a Vörös Khmer milliós népirtását Kambodzsában. Lukács e hirhedt 
munkájában „Diltheyt éppúgy, mint Max Schelert, Spenglert, Heideggert 
és Jasperszet a hitlerizmus útcsinálójává avatta, az amerikai filozófiát 
pedig a kapitalizmus direkt vagy indirekt apológiájának minősítette. 
Ugyanakkor viszont a marxizmust és a Szovjetuniót – szemethunyva a 
hitleri Németország és a Szovjetunió barátsági szerződésének ténye előtt – 
a fasizmus következetes ellenfelének nevezte és Az ész trónfosztásának 
zárófejezetében himnikus emelkedettséggel szólt a kommunista pártok 
békeakciójáról, a békemozgalomról” (121. old., a kiemelés tőlem). Luk-
ács-monográfiájában Hanák, már egyszer, Blochra hivatkozva, feltette a 
kérdést: „vajon lehet-e egyáltalán Lukács mércéit alkalmazni a filozófiá-
ban, lemérhető-e Hegel jelentősége azon, hogy mennyiben járult hozzá a 
marxizmus keletkezéséhez, és – fűzhetjük hozzá – lemérhető-e az irracio-
nalizmus azon, hogy mennyiben járult hozzá Hitler hatalomra jutásához. 
Eljutunk-e egyáltalán ezekkel a szempontokkal filozófiai tartalmakhoz, 
elméleti mondanivalókhoz? Vajon nem két síkot keverünk-e össze ilyen 
módon? Nem literrel próbálunk-e hosszúságot mérni vagy súllyal területi 
kiterjedést?” (A filozófus Lukács) Lukács e rosszemlékű műve váltig 
Kelszoszt juttatja eszembe, akit a könyvégető keresztény császárok jóvol-
tából csupán Origenész Contra Celsumából ismerhetünk; de ő legalább az 
Alethesz Logosz szövegének a kilenctizedét idézi, míg Lukács kötetekre 
menő életműveket egy-két oldalon sommásan levág. A filozófia marxista 
nyomorúságának mi füstölgőn meredező emléke.. . 

A kiértékelő felmérésben végigaraszolva a filozófia hivatalnokainak 
nevein-művein, majd e jobbadéra tisztes szándékú és olykor brilliáns el-
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mék kígyóember-ficamain és kíntekergődzésén hosszan eltűnődve úgy 
érezzük, a marxizmus eszmerendszere oly börtönhöz hasonlatos, amely-
nek mennyezete fejmagasságon alul van: a benne élők kénytelenek meg-
görbülve tengődni, meggörbedve gondolkozni. Azt, hogy a „haladás” 
valami jó, „pozitív”, irányultsága irreverzibilis, egyértelmű és „józan 
észszel” (!) eltéveszthetetlen – ezt a 19. századból örökölték s meg is van 
a bajuk vele. Azt, hogy az ismeretelméleti realizmus (a világ objektív 
valósága) bizonyításra sem szorul, a tétel „igazsága” apodiktikus és mint-
egy tudottnak veendő – ezt egy másik Diadalmas Világnézettől tanulták. 
Lelkűk rajta; ,,...hogy a realizmusból materializmus legyen, az szükséges, 
hogy az objektív valóságot anyaginak és egyetlennek tételezzék fel, hogy 
tehát metafizikai kijelentést tegyenek” (210. old); vagyis olykor a metafi-
zika területére tévednek – ám ilyenkor azt hiszik a Marxiarcheionban, ha 
ők behunyják a szemüket, akkor senki sem látja őket. Ami végül a legfor-
róbb kását, az ontológiát illeti – ez félő, hogy elméjükben az egzisztencia-
lizmus felé bicsaklik s összeütközésbe kerül a marxizmus hitágazatnak 
kinyilvánított optimizmusával. A közelkeleti eredetű világvallásokban a 
jóisten „jó” volta alapaxióma s mint tétel, nemcsak hogy közvetlenül be-
látható, de a hívő, első felháborodásából magához térve, azon csodálko-
zik, hogy akadjon olyan elvetemült, akinek ez a tétel még bizonyításra 
szorul. Szakasztott ilyen az élet „jó” volta. Bizonyossága reflexeinkben 
szervült; olyan, mint a rossz bor, amelynek nem kell cégér, ha egyszer a 
fogyasztó idült alkoholista. A lét kényszere ellen éppoly kevéssé tudunk 
küzdeni, mint amilyen lehetetlen szemléletünkben elvonatkoztatni az 
egészség bukolikus gyönyörreflexeitől: ezek – mint a pavlovi majmot a 
„jutalomszirup” – a lényt a létezésre kondicionálják. A létezés kényszeré-
nek tragikuma olyan elemi ontológiai ismeret, hogy ahhoz képest minden 
bölcseleti rendszer, amely optimizmussal házal, valahogy eredendően 
komikus; s ennyiben komikus mindenkor a marxizmus rendeleti opti-
mizmusa is. 

Nemcsak csodálom, de irigylem is Hanák Tibor keresztényi 
indulgenciáját Lukács Györggyel szemben; jómagam – megrögzött po-
gányságomban – ennyi megértésre képes nem vagyok. Mondjam-e? Hogy 
könyvének elolvasása után több részvéttel – több tisztelettel pillantottam 
vissza az óriásra és elűztem szelindek gyanúmat, hogy „a stílus az em-
ber”? Több együttérzéssel kényszerű bizantinizmusára, szerepének ket-
tősségére (amellyel – Adorno szerint – nagyon is tisztában volt), nehezen 
hurcolt ambivalenciájának lelki kínjaira? Mert akárhogy is tagadnánk, Az 
elmaradt reneszánsz nem kis részben az is – hommaga a Lukács; és ép-



 

1550 

pen mert magam is, valaha, működésének szenvedő tanúja voltam s most, 
idézeteinek zuhogásában megállva, úgy lép előmbe, mintha ma is élne. Ő, 
a Marxiarcheion „főelőimádkozója” (Croce híres, gúnyos epitetónja róla). 
Félő, hogy minden nyugati műveltsége és nyugatos kifinomultsága ellené-
re sem érezte volna magát jól, soha, sehol másutt – csakis a 
Marxiarcheionban. Elszólásainak gyűjteményét bármikor előkaphatta a 
párt, a bűnlajstrom rávallott; és gombnyomásra elindította a lukácsi Szín-
játékot. A Commoedia ma is folyna, ha bele nem fáradt volna a magyar 
marxista filozófia e gigászi protagonistája. A játékrend: – a Megmutatko-
zás. – A főelőimádkozó legendás (extrovertált) Személye. A jólápolt le-
gendárium az ellene indított nemtelen hajszákról. – Megtévedései. – Me-
akulpázása. – Lebomlásai a Szentek-Szentjében (hogy háromszor illesse 
homlokával a padlót). – Az Új Szakasz rituális felszentelése. – A 
főelőimádkozó körültömjénezi az Új Szakaszt. – Az Új Szakasz igazolja a 
főelőimádkozót. – Puhatolódzó megkörnyékezése.– Megengesztelése. – 
Bocsánatáért esedező köntösmegszaggatások őelőtte. – Nyugatiasságának 
pacsuli-illata és annak keleties illatimporttal való gyorsalkodó kendőzése. 
– Az állami leborulás örök-egy személye előtt és a vétkeibőli kimosás. – 
Újabb támadások a Mindmagasztos ellen. – Az Állam és a főelőimádkozó 
újabb elhidegülése (a sorszám és a titkos jóslatok szerint). Az Asszonyház 
Kivonulása (feleségei kérlelik a Mindmagasztost, hogy legyen engedéke-
nyebb). – Nem enged. – Enged. – Felhánytorgatják engedékenységét-
megátalkodottságát. – Számkivettetése. – Visszahívása a kiátkozottak 
szigetéről. – Visszahelyezése címeibe és méltóságaiba. – Újabb 
sátorosünnep a Marxiarcheionban – és minden kezdődik előlről. Mon-
dom, személyiségénél és a körülményeknél fogva, Lukács György sehol 
nem találta volna fel, nem érezte volna olyan jól magát, mint a 
Marxiarcheionban. Azzal az abszolút csenddel szemben, amely az elmél-
kedés előfeltétele, a Marxiarcheionból szünet nélkül agytompító, fülsike-
títő csörömpölés hallatszik ki (mely lárma, plátói fülnek „szükségképpen 
zeneietlen”). Elképzelhetni, mekkora lehetett a „filozófiai, marxista” lár-
mavihar a Szentek-Szentjében. Az aggastyán Lukács érdeme-e avagy a 
halálszakadékba belerévedő szempár látomása, amely őt is „megmattol-
ta”, kétségtelen, hogy a lármavihar közepén, élete végén ráeszmélt a 
filozófa (és az érző szerv) aretéjére és nekifeküdt egy átkos idealista, Ni-
kolai Hartmann ontológiájának; talán hogy sokéves lemaradással megal-
kossa a marxizmus kotyogó kerekének királyszegét – az ontológiát. 
„Wolfgang Harich, Lukács keletnémet követője szerint ő ösztökélte a 
magyar gondolkozót, foglalkozzék behatóan Nikolai Hartmann ontológiá-
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jával. Hogy Lukács valóban foglalkozott vele, nemcsak a történelmi feje-
zetekből és számos idézetből látható, hanem mindenekelőtt abból a tény-
ből, hogy korábbi fenntartásai ellenére belevágott a marxista ontológiába” 
(182. old., szerző itt Lukács A társadalmi lét ontológiájáról c. kusza, ren-
dezetlen óriásművével foglalkozik). Ha végezetre az ontológia jupiteri 
vonzáskörébe kerül, bizonyára újabb száműzetés lett volna a vége, majd a 
Kacérkodásért járó Sorsharag, a töredelmes megbánás és a közszemlére 
tett vezeklés arisztofanészi tragédiája; ám e veszélynek elejét vette a ha-
lál. Ki tudja – talán még a halál se esett volna neki jól egyebütt, mint a 
Marxiarcheionban. 

E gonoszkodó kép róla valahogyan visszatakarodott bennem és elhal-
ványult, abban a mértékben, ahogy Hanák Tibor kiegyensúlyozott Luk-
ács-portréja kibontakozott előttem. Respektálom tiszteletét „a nagy ma-
gyar marxista filozófus” iránt (122. old.) s most inkább el tudom képzelni, 
hogy tájékozódó tallózásai során az öregúr tilos könyveket is forgatott és 
az ő gondolkozásában is csörgedezik egy titkos ér – az ő később feltáran-
dó ezotériái. Ami neki nem adatott meg, a marxizmus drótsövényei mögül 
való kitörés kézenfekvő volt Sinkó Ervinnek (hacsak kirándulásszerűen 
is, ott, ahol a filozófia az irodalom határtartománya) – és méginkább az 
erdélyieknek, kivált a fiatalon elhunyt Bretter Györgynek és az enciklo-
pédikus érdeklődésű Tamás G. Miklósnak. Mitagadás, erdélyi folyóiratok 
forgatása közben inkább szimatolom a filozófiai légkört, inkább érzem, 
hogy „filozófiájuk ... az elvetések filozófiája, az elfogadhatatlan tételek 
felkutatása, tagadása – Bretter György szavaival: 'vallomás a nem-ek so-
rozatáról'” (407. old.). 

Azon túl, hogy Hanák Tibor Az elmaradt reneszánsz c. munkája alap-
műnek számít majd és sokáig nélkülözhetetlen forrásmunka lesz a tárgy-
körben, szeretném kiemelni azt is, hogy mennyire „csapdája” az olvasó-
nak. Ravasz haditerv szerint készült s hogy ennyire megejtő csapda – an-
nak is megvan a maga hadifortélya. Nemegyszer vitára kényszeríti az 
olvasót s mintegy meglepetésnek tartogatja, hogy végső fokon egyetért 
vele. Szerkesztésének szigora, bőséges adatszolgáltatása és 11 oldalas 
indexe megkönnyíti a keresést, az áttekintést. Elrendezése, cédulázása- 
kartotékolása hónapok, adatgyűjtése, dokumentációja bizonyára évek 
munkájába került. Nekromantikus erejű írás s már rég letettük, amikor 
azon vesszük észre magunkat, hogy a felidézett kísértetektől – a zsarnoki 
kortól és a zsargonos ideológiától, „törtmattól”, átcsapástól, ellentmondá-
sosságtól, társadalomontológiától kétfeleálló füllel, égnekálló hajjal  
neadjisten hogy szabadulhatnánk. S elképzelhetőnek tartom, hogy Hanák 
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Tibor bölcselői fejlődése szempontjából is fontos állomás Az elmaradt 
reneszánsz, csakúgy, mint előbbi munkái. Ki kellett hogy írja magából a 
marxizmust, visszaeséseit, megújhodásait, légszomjas elkéküléseit, felül-
ről engedélyezett fellélegzéseit – fiatalsága traumáját, egész tematikáját. S 
most hogy ezt a nehéz követ lehengeritette idegrendszerérői, haruspex 
nem vagyok ugyan és a bizonyosság összeférhetetlen a modern filozófus 
aporematikus hajlamaival, de úgy érzem: csak most szabadult fel egészen 
nyomása alól, hogy elindulhasson a gondolkodás új tájaira. Az olvasó is 
szíves-örömest nyújt individuális felszabadulásához segédkezet azzal, 
hogy végigköveti lidérces tárgyát Az elmaradt reneszánsz oldalain, mert 
neki is felszabadító, kathartikus olvasmány. Még tanulságra is bukkan „A 
társadalmi tudatformák” c. fejezetben – tanulságra, mely prolegomenául 
szolgálhat minden, majdan megírandó marxista népboldogító Corpus 
Hermeticorumnak: hogy az ég irgalmazzon annak a marxista rendszernek, 
amelyben a „társadalmi tudatból” visszakövetkeztetnek a nép „létére”. 
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BOKSÁNYI NÁNDOR 
Kopácsi Sándor tanúvallomása361 

 
Korunk történetíróinak – vagy akik netán századok múltán kotorásznak 
majd a ma papírra vetett beszámolók tengerében – talán éppen a források 
gazdagsága okozza a legtöbb gondot. Mennyi adat, részlet. A párizsi 
Laffont-kiadó történelmi témájú könyveinek katalógusában az egyedi mo-
nográfiák mellett négy gyűjteményt hirdet: leleplezéseket, frisskeletű ri-
portköteteket, eddig feldolgozatlan témáknak szentelt tanulmányokat és 
„tanúvallomásokat”. Mert talán így, „tanúvallomásnak” fordíthatnánk – 
némi költői szabadsággal – a bennünket most közelebbről érdeklő sorozat 
francia címét; „Vécu”, azaz „Megélt”, tehát olyan emberek tanúságtételé-
ről van szó a sorozat köteteiben, akik átélték azt, amiről vallanak, vagy 
legalábbis közvetlen, első forrásból szereztek tudomást az elmondottak-
ról. 

Ebben a sorozatban jelentkezett szóra egyedülálló bizonyságtételével 
„A munkásosztály nevében” – Kopácsi Sándor. Majdnem, hogy a túlvi-
lágról jött vissza. Lelkiismeretét ma is gyötri a kétség, vajon Gimes Mik-
lósnak nem az ő helyét kellett-e elfoglalnia az akasztófán – Nagy Imre és 
Maléter Pál oldalán –, csakhogy meglegyen a Moszkvában megszabott 
kvóta. Kopácsit Kádár János mentette meg a kivégzéstől. Egy teljes órán 
keresztül könyörgött Münnich Ferenccel együtt telefonon a Kreml hatal-
masainak. Nagy Imre és a többi vádlott – köztük Kopácsi – ekkor már a 
Fő utcai börtönben várta a per megnyitását, amelyet Sumilin szovjet 
KGB-ezredes irányításával magyar ÁVO-sok készítettek elő. Szóval 1958 
tavaszán vagyunk. Kádár és Münnich – vallja Kopácsi...”... a külön tele-
fonvonalon Hruscsov elvtárs Kreml-beli titkos számát tárcsázták. E tele-
fonbeszélgetés tartalmát szó szerint idézni – nem lenne becsületes dolog. 
Annál kevésbé, mert titokban zajlott le. Csupán időtartama teljesen bizo-
nyos: 60 perc. Kádár és Münnich minden érvet felsorakoztatott, ami a 
munkásmozgalomban hűbéres és hűbérúr között megengedett. Hruscsov 
és Mikoján, a vonal másik oldalán, akadékoskodott. 

– Azt a rendőrfőnököt... hogyan is hívják? ... Azt a Kopácsit – fel kell 
akasztani. 

                                                           
361 Megjelent a Új Látóhatár 1979. évfolyam 1-2. számában. 
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Így állapodtak meg Sumilinnel, Hruscsov legutóbbi budapesti látogatá-
sakor. De a beszélgetés végefelé az ügy árnyaltabb lett. Hruscsov felsó-
hajtott: 

– Ám legyen! De csak akkor, ha cserében Kopácsi segít nekünk.” 
Ez a segítség abban állt, hogy Kopácsi – védelmére önként jelentke-

zett, kitűnő – ügyvédjének rábeszélésére, azt is tudván, hogy ezzel Nagy 
Imre és a többi vádlott is egyetért: a tárgyaláson bűnösnek vallotta magát. 
Bűnösnek abban, hogy Nagy Imre és Nagy Imre írásainak befolyása alá 
került. Ennek a „beismerésnek” köszönhető, hogy életben maradt és hírt 
hozhatott a politikai perek történetében is szinte páratlan titkolódzással 
körülvett bírósági színjátékról, a magyar forradalom vezetőin állt könyör-
telen bosszúról. 

Hogy miért éppen Kopácsit mentette meg Kádár János? Részben: sze-
mélyes adósságot törlesztett. A börtönből frissen szabadult Kádár, 1956 
elején, Kopácsitól kapott meg nagy titokban egy, még a Rajk-ügy idejéből 
származó, bizalmas jegyzőkönyvet. Ez mentette meg akkor Rákosi újabb 
intrikáinak esetleg súlyos következményeitől. Tudniillik attól, hogy Rá-
kosi Kádárt, az egykori belügyminisztert tegye meg bűnbaknak – amikor 
ez már bűnnek számított – Rajk László kivégzéséért. De ezenkívül Kádár-
ra nyilvánvalóan hatással volt Kopácsi régi diósgyőri munkástársainak 
hozzá intézett kérelme is. Az életmentő akciót Kopácsi felesége szervezte. 
A kérvény aláírói arra hivatkoztak, hogy együttesen 750 évet töltöttek a 
munkásmozgalomban. Kádár kötelességének érezte, hogy „tegyen vala-
mit”. 

Persze ahhoz, hogy a perben így „mindössze” életfogytig tartó börtön-
re ítélt, majd az 1963-ban kibocsátott amnesztiarendelet nyomán szabad-
lábra helyezett Kopácsi a világ elé állhasson vallomásával, előbb külföld-
re kellett eljutnia. El is jutott 1975-ben: Kanadába. Akkor már ott élő lá-
nyához vándorolt ki – hála a helsinkii európai biztonsági értekezlet terem-
tette politikai légkörnek, még meglévő régi személyes kapcsolatainak és – 
nem utolsósorban – magának lányának, aki a nyugati közvéleményt moz-
gatta meg szüleiért. 

Így jöhetett létre az a csaknem 350 lapos mű, amely nemcsak tartalmá-
ban, formájában is „tanúvallomás”: Kopácsi élőszóban előadott történeté-
nek a belső címlapon „Tybor” névvel jelzett munkatársa által megörökí-
tett, fejezetekbe foglalt és francia nyelven előadott szövege. 

Ebből a 350 oldalból közvetlenül a Nagy Imre-per eseményeit – ha 
azokat a Fő utcában lezajlott előkészületek kezdetétől a halálos ítéletek 
végrehajtásáig számítjuk – körülbelül 80 oldal követi nyomon. Ebben 
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egyedülálló – más forrás híján – Kopácsi Sándor tanúságtétele. Illetve – 
tulajdonképpen – nemcsak ebben. Kopácsinak az előzményekről is van-
nak eredeti értesülései. 

A most idézendő jelenetet talán a volt fővárosi rendőrfőkapitány 
„megkísérlésének” nevezhetnénk. Kopácsit a per előkészületei során – el 
akarván tántorítani rabtársaitól –, egy alkalommal a Fő utcai börtön úgy-
nevezett „elnöki” szárnyába, Sumilin ezredes irodájába vezették. A szov-
jet KGB-tiszt jelt adott tolmácsának, egy magyar ÁVO-s ezredesnek, aki 
így fordult hozzá: 

„Kopácsi... Sumilin ezredes tudja, hogy maga kicsoda. Magát félreve-
zették a körülmények. Egy dologgal tisztában kell lennie. Maga Nagy 
Imre miatt van itt. Legalábbis két olyan okot tudok, amely Nagy Imrét 
teszi felelőssé a maga helyzetéért. Az első az, hogy az ő marxista köntös-
be bújtatott, úgynevezett elméleti írásai elvakították magát. A maga ittlét-
ének második – nem is a legkisebb – oka pedig az, hogy a maga Nagy 
Imréje elutasította feléje nyújtott kezünket. Már a jugoszláv nagykövetsé-
gen is, ahol felszólítást kapott: gyakoroljon önkritikát elméleti nézetei és 
gyakorlati tevékenysége fölött; hogy azután újból részt vehessen a politi-
kai életben. Nagy ezt elutasította. Később Romániában pártunk vezetői – 
Nemes Dezső és mások is – felkeresték ... Nagy Imre ekkor sem engedett. 
Nem akart lemondani elméleti tanairól és nem volt hajlandó megtagadni 
az „ellenforradalom” előtt és alatt játszott szerepét. Ha megtette volna, ma 
fontos pozíciót töltene be az ország kormányában; maga pedig nem várná 
itt a Fő utcában az elkerülhetetlenül súlyos ítéletet.” 

Nos, annyi bizonyos, hogy Kopácsi életútja – afféle igazi kommunista 
„minta karrier” – magas rangú állások, megbízatások sorozatán keresztül 
vezetett el a Fő utcába, Sumilin ezredes irodájába. E bizalmas pozíciók 
adják a könyv első 250 oldalának hitelét. Mert Kopácsi sokat, nagyon 
sokat tud és most mintha egyszerre akarna mindent elmondani, amit a 
Rákosi-rendszer agyoncenzúrázott sajtója az évek során elhallgatott. A 
könyv olvasója a színfalak mögé nézhet és látja az internálótáborok mun-
kás- és parasztrabjait, majd az 50-es években már hullák hegyeit, a Rajk-
per ÁVO-s őrjöngésének áldozatait. Kopácsi Sándor tudja, miről beszél: 
huszonegynéhány éves korában a munkatáborok felügyelője volt, az 50-es 
évek elejétől: Budapest rendőrfőkapitánya. A fiatalember mintha egy 
alapfokú szemináriumi brosúrafüzetből lépett volna ki a szervezkedő 
kommunista hatalom hajnalán: diósgyőri munkáscsalád gyermeke, apja 
foglalkozását követve, maga is vasesztergályos. A második világháború-
ban egy felvidéki munkás-partizán alakulatban, a Mokán-csoportban 
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fegyverrel harcolt a nácik ellen. A munkásmozgalmi háttér is kifogásta-
lan: apja szociáldemokrata múltja törés nélkül torkollott bele – fia tudatá-
ban is – a kommunizmus széles, előrevivő sugárútjába. A fiatal Kopácsi-
nak szent meggyőződése, hogy a bevonuló szovjet csapatokat, melyekkel 
partizánalakulata mindjárt felvette a kapcsolatot, a világ leghaladottabb, 
az egész emberiség reményeit valóraváltó társadalma küldte el hazánk 
felszabadítására. 

Ilyen káderlappal és ezzel a szent meggyőződéssel, vajon merre is ve-
zethetett útja? „A Mokán partizáncsoport minden elvtársát újból felfegy-
verezték és automatikusan beolvasztották az új magyar köztársaság szüle-
tőben lévő karhatalmába. Így lettem: hekus” ... emlékezik Kopácsi, akit 
hamarosan Budapestre helyeznek át. Itt mindjárt a „szentek szentélyé-
ben”, az Akadémia utcai kommunista pártközpontban teljesít szolgálatot. 
Századosi rangban a reggeli rendőri jelentést viszi be Rákosi Mátyásnak. 
Az előszobában a titkárnő: Simon Jolán, Péter Gábor felesége, akiből 
évekkel később – férje letartóztatása után – az ÁVO hóhérlegényei kín-
vallatással próbálnak terhelő adatokat kicsikarni – eredménytelenül – volt 
főnökük ellen. De amikor Kopácsi odakerül, még egészen más hangulat 
uralkodik az Akadémia utcában. A szomszéd szobákban a „nagy négyes” 
másik három tagja, Rákosi legfontosabb munkatársai: Gerő Ernő, Farkas 
Mihály, Révai József. 

De nemcsak a „nagyok”. Kopácsi életében sorsdöntő mozzanat: talál-
kozása és összebarátkozása közvetlen főnökével, Szilágyi József ezredes-
sel; – évek múltán Nagy Imre egyik legbizalmasabb munkatársával. Azzal 
a Szilágyi Józseffel, akit a Nagy Imre és társai kivégzéséről kiadott hiva-
talos közlemény Nagy Imrével, Maléter Pállal és Gimes Miklóssal együtt 
sorol fel; holott Szilágyi 1958 június 16-án, az akasztás napján, már há-
rom hónapja halott volt. Az egyedülállóan makacs, hajthatatlan Szilágyi-
val a Fő utcai nyomozók annyira nem tudtak mit kezdeni, hogy ügyét – 
egy balul sikerült, ezért utólag inkább csak „főpróbának” bizonyult, félbe-
szakított első tárgyalás után – külön választották, külön tárgyalták és a 
halálos ítéletet mindjárt végre is hajtották. 

De Szilágyinak már Rákosi közelében is kellemetlenségei támadtak 
jellemszilárdsága miatt. Nemcsak hogy nem hitte el Rajk László bűnössé-
gét, de tenni is akart valamit az ügyben. „A párt – mondotta Kopácsinak – 
tévedett. Rákosi elvtársat hamisan tájékoztatták. Mindjárt megfogalmazok 
egy emlékiratot és személyesen adom át neki.” Szilágyi átadta az emlék-
iratot. Másnap a pártszékházban szolgálatot teljesítő alakulatát feloszlat-



 

1557 

ták. Szilágyit – „csak” – vidékre küldték. Kopácsi hat esztendő múltán 
látta őt viszont. 

Ez a hat esztendő a nagy karrier és a lassú, fokozatos kiábrándulás idő-
szaka. Felettesei előbb kétéves pártfőiskolára vezényelték, majd ezredessé 
és Budapest rendőrfőkapitányává nevezték ki a még akkor nagyon fiatal – 
alig harminc esztendős – Kopácsit. Sztálin halálát megsiratta, de mint 
képviselő Nagy Imre miniszterelnök parlamenti bemutatkozó beszédét – 
az 1953-ban elindított, de Rákositól 1955-ben még egyszer megtorpedó-
zott reformkísérlet programját – már éledező rokonszenvvel hallgatta 
:„Nagy Imrét nagyon csodáltam. De szívem még Rákosihoz húzott. Utó-
végre is, ő volt országunk bölcs, feddhetetlen, szeretett apja.” Aztán egy 
látogatás odahaza, Diósgyőrött: a munkásélet szomorú valóságának meg-
rázó élménye. Ami ezután következik, az már magas áramfeszültségű 
történelem. 1956. október 23-ika, a forradalom kirobbanása: alapvető 
fordulat. Ebben a harcban Kopácsi végleg a nemzet oldalán találja meg 
helyét az események során személyes ellenségévé vált Iván Szerovval, a 
KGB siettében Budapestre küldött főnökével és a szovjet tankok mindent 
legázoló rohamával szemben. És mint az újonnan szervezkedő nemzetőr-
ség helyettes főparancsnoka – Király Béla oldalán – a forradalomból is 
sokkal többet látott, mint az utcák felkelő harcosai. 

A szovjet offenzíva napján, november 4-ike hajnalán, Kopácsi a par-
lamentbe siet, de Nagy Imre és kis csoportja ekkor már – mint később 
kiderül – a jugoszláv nagykövetségen keresett menedéket. Kopácsit más-
nap, november 5-én az oroszok elfogták. Útja ezután:: Sashalom, az ottani 
szovjet kaszárnya, azután a budapesti szovjet nagykövetség pincéje, majd 
a Fő utca. Itt találkozik ismét Nagy Imrével, Maléter Pállal, Gimes Mik-
lóssal, barátjával: Szilágyi Józseffel; és a per életben maradt vádlottjaival: 
a tizenkét esztendőre ítélt Donáth Ferenccel, a nyolc évvel sújtott Jánosi 
Ferenccel, Nagy Imre vejével; Tildy Zoltán volt köztársasági elnökkel, 
akire hat esztendőt és Vásárhelyi Miklós újságíróval, kire öt évet szabott 
ki Sumilin ezredes „magyar” bírósága. 

A beszámoló fő pontjai: a kihallgatások, a szörnyűségek miatt elborult 
elméjű és ezért a tárgyaláson „nem prezentálható” Losonczy Géza meg-
gyilkolása cellájában, az első, februári bírósági „főpróba”, majd a végle-
ges tárgyalás 1958. június 9-én és a következő napokon; az ítélethirdetés 
és a kivégzések. Ezek már Kőbányán a gyűjtőfogházban. Kovács őrnagy, 
a hivatalos hóhér – tudjuk meg Kopácsitól – megtagadta az ítélet végre-
hajtását. Kijelentette, hogy ő egyszer már kivégzett egy minisztert – az 
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utalás nyilván Rajk Lászlóra vonatkozik – és csak baja lett belőle. A 
munkát így helyettesére, Karácsony őrmesterre bízták. 

Kopácsi könyve korunk mai és későbbi történetíróinak – valóban – 
egyedülálló forrása. És minden mai magyar olvasót mélyen megrázó él-
mény. Örök tanúságtétel egy zömök, cvikkeres, bajuszos kommunista 
politikus igaza mellett, akit az egész nép szívébe zárt és aki 1958. június 
14-én a budapesti Fő utcai börtönben – az utolsó szó jogán – így beszélt 
hóhéraihoz: „Kétszer próbáltam megmenteni a szocializmus szó becsüle-
tét a Duna-völgyében: 1953-ban és 1956-ban. Ebben először Rákosi, má-
sodszor a Szovjetunió egész hadserege akadályozott meg. E szenvedé-
lyekből és gyűlöletből szőtt perben életemet kell adnom eszméimért. Szí-
vesen adom. Azután, amit önök csináltak belőle, úgysem ér semmit. Bi-
zonyos vagyok benne, hogy a történelem el fogja ítélni gyilkosaimat. 
Csak egy dologtól borzadnék: ha gyilkosaim rehabilitálnának.” 
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FERDINANDY GYÖRGY 
Három könyv, három égtáj362 

Csák Gyula: A szíkföld sóhaja, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1977, 190 lap 
Gion Nándor: Latroknak is játszott, Fórum, Újvidék 1976, 486 lap 
Vásárhelyi Vera: Fogyó holnapok, Újváry „Griff” Kiadó, München 1978, 
137 lap 
 
A „Magyarország felfedezése” sorozat szociográfiai munkái méltán vál-
tak népszerűvé az ország határain innen s túl az elmúlt évtized folyamán. 
A Szépirodalmi Könyvkiadó vállalkozása lassan már nemcsak minőségé-
ben: arányaiban is egyedülálló, Elvégzi, szívós munkával, amit nem tud-
tak elvégezni a falukutatók magányos remekművei, s amit oly pompás 
tűzijátékban pufogtattak el a milléneumi emlékalbumok. Hazánk térképén 
fogyóban a fehér folt – hála a „Magyarország felfedezése” hozzáértéssel, 
tisztességgel és szeretettel megírt tanulmányainak. Abból pedig, ahogyan 
a sorozat szerzői a múltról, a jövőről gondolkoznak, összeáll számunkra, a 
nyolcadik törzs számára, a mai hazai közgondolkodás képe: a jelen. 

Csák Gyula nevéről menthetetlenül a megjelenése idején annyit vitatott 
„Mélytengeri áramlás” szociográfiai tanulmánya jut az ember eszébe. 
Megmosolyogtuk, igaz, e „mélytengeri áramlások” szülte 
operettszökőárakat, mint ahogyan megmosolyogjuk, ha egy-egy szocio-
gráfia szerzőjének tiszteletbeli vasutas-oklevelet, díszpolgárságot ad 
(vagy von vissza tőle!) a drága, aprócska haza. De talán csak irigysé-
günkben mosolygunk: hol teremnének a hírnek, megbecsülésnek ilyen 
méretű – s számunkra ily kedves – megnyilatkozásai?! 

A hullámok azonban elülnek. A „Mélytengeri áramlás” kemény igaz-
mondása – marad. Bizalommal vesszük hát a kezünkbe Csák Gyula új, 
szülőhelyéről, Püspökladányról tudósító kötetét. 

„Ha Budapestről kelet felé haladva átlépünk a Tiszán – mintha másik 
országba érkeznénk” – kezdi az író, egy bédekker sivár tárgyilagosságá-
val, a Tiszántúl bemutatását. „Errefelé nemigen utaznak honi üdülők, eb-
be az irányba nincsenek útvonalai a belföldi turizmusnak, ez a járat Ma-
gyarországból Parasztországba vezet.” 

A tényből következik a feladat: pótolni a mulasztottakat, kibontani a 
Tiszántúl – s benne Püspökladány – látszólagos jelentéktelensége és ér-

                                                           
362 Megjelent a Új Látóhatár 1979. évfolyam 1-2. számában. 
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dektelensége mögül az egyedit – így gazdagítván önmagunkról gyűjtött 
ismereteinket. 

Könyve első részében Csák Gyula a régmúltat idézi. Püspökladány lé-
tezéséről szóló első írásos emlék 1543-ból való: egy adóügyi összeírás. 
„Abban az időben a település határának háromnegyed részét víz borította, 
s ... három irányból is járhatatlan mocsár fogta közre, illetve járhatatlan az 
idegen számára, aki a gázlókat nem ismerte. A török világ idején, de ké-
sőbben, a Rákóczi-szabadságharc idején is gyakran kényszerült menekü-
lésre az itteni nép ...” 

A gázlóknál őrök állottak, de még náluk is éberebbek voltak a nagy 
számban itt élő darumadarak, amelyek ugyancsak őröket állítottak; a da-
rumadár később Püspökladány címerének jelképe lett, s mindmáig az is 
maradt. 

Az első adóügyi összeírás után három évszázadon át csökönyösen a 
sors csapásait regisztrálják Ladány írásos emlékei. A belvíz pusztítását, 
amely összeomlasztja a gyarló kis vályogházakat, az árvizeket (1888-ban 
például egész éven át tutajjárat közlekedett Ladányból Biharnagybajo-
mig), a járványokat, hiszen ivóvíz nem lévén, a tocsogókból ittak az em-
berek. A kolera még 1831-ben is rekordszámmal szedte áldozatait. 

A nádtetők honában a vízzel versengve pusztított a tűz is: 1840-ben 
ezerötszáz ember vált hajléktalanná néhány óra alatt. 1831-ben sáskajárás, 
1863-ban szárazság néptelenítette el a vidéket. Az ebek veszettségét emlí-
tik még feltűnő gyakran a krónikák, az 1870-es filoxérát, ennek a pusztí-
tását nem heverte ki Ladány mind a mai napig. 

Voltak azért ebben a sötét régmúltban vidámabb események is: 1896-
ban volt már Kaszinó, ahol emlékezetes ferblicsaták jelképezték a Szé-
chenyi által elképzelt művelt közéletet. 1896 telén pedig pesti urak érkez-
tek, farkasra vadászni, vonattal. Sajnos, az egyetlen farkas, amit sikerült 
űzőbe venniök, megszökött előlük, belopakodott a faluszéli Házak közé, 
és – benézett Csák Gyuláékhoz az ablakon. 

A századforduló éveiben a püspökladányi határ közel harminckétezer 
hold volt. A községben élő tízezer lakosra ebből tizenegy ezer jutott, de 
ebben benne volt a legelő, rét is, a valóságban tehát alig jutott egy hold 
egy lakosra. A többi húszezer hold a Vallásalapítvány kezén volt. 

Ladány lakosságának 90 százaléka paraszt. Érthető tehát, milyen fáj-
dalmas, megoldatlan kérdés volt a földhiány. A nép vegetált: a köz- 
egészségügy nyomorúságát mutatja, hogy a századforduló évében a püs-
pökladányi hadköteleseknek csak húsz százaléka találtatott alkalmasnak! 
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Ráadásul a ladányi föld jelentős százaléka rossz föld – itt található a 
hazánk területének közel tíz százalékát kitevő hasznavehetetlen, kamillán 
kívül semmi mást meg nem termő talaja: a szik. 

Kik lakják ezt a vidéket? Csák Gyula – íróhoz illőn – a perifériával 
kezdi: a népes cigányvárossal, amelynek lakói ámyékszéket pucolnak, 
dögöt takarítanak, vályogot vetnek, lovakkal „csenzárkodnak”, muzsikál-
nak. A zsidósággal folytatja, amely a múlt század második felében érke-
zett: még 1848-ban is csak 13 zsidó család élt a községben, de hamarosan 
megindul Galíciából a menekülők áradata, és 1890-ben már 551 főt írtak 
össze: a zsidóság létszáma megtízszereződött ötven év alatt. 

A parasztságról nincsen részletes kimutatás: róluk csak mint reformá-
tusokról és katolikusokról beszél a statisztika. A vallási ellentétek tömeg-
verekedésekben merültek ki – az „üsd a lufurmátust!” még „üsd a katlan-
mókust!” jegyében, és rengeteg szellemi és erkölcsi erőt kötöttek le – fö-
löslegesen, miközben a település millió más, valódi bajáról szó is alig 
esett. 

A könyv második része a századdal induló, s az öregek meséiből máig 
is könnyen rekonstruálható közelmúlt mozdulatlan tespedése. „Úgyszól-
ván nincs mit mondani arról a három évtizednyi időről, ami nagyjából 
1910-től 1940-ig Püspökladányban zajlott” – állapítja meg Csák Gyula. 
Így hát eleven tanúk szalagra vett elbeszéléseit közli. Ezek, igaz, csak a 
saját kis életüket látják, vallomásuk a szociológus számára mégis érdeke-
sebb, mint a kor politikusainak eredménytelen „jegyzőkönyvbe foglalt 
locsogásai”. 

Megtudjuk ezekből a vallomásokból, hogy az első világháború idején 
Ladányban – orvosi tanácsra – forró kemencében gyógyítják az ízületi 
gyulladást, s ha ez sem segít, dongókat ráznak a betegre. Megismerjük 
azokat az időket, amelyekben Ladány tizenöt ezer lakosából tízezer éhe-
zett. Kenyér helyett babot ettek az emberek, a gyerekek ráadásul felvált-
va: egyik nap igen, a másikon nem. Az 1926-ban létrehozott Nyomoreny-
hítő Bizottság számára pedig nevetséges tíz koronát táncoltak össze egy 
év alatt a jótékony nőegyletek! 

Eközben a módos polgárság vígan rendezgette a banketteket, a zászló-
avatásokat, disznótorokat, névnapokat, álarcosbálokat. Az élet vidám volt, 
módfelett. Egy vendéglősről az a hír járta, hogy „messze hangzó 
alfarhangokkal szokta ébreszteni a cselédeit, s méltó közkívánatra akár a 
Himnusz első sorát is kifingja.” Jókedvű úrifiúk sárgára festették egy ré-
szeges fiákeres lovát, és eladták neki. 1939 februárjában sikeresen lezaj-
lott az első légoltalmi elsötétítő gyakorlat – jelzett időpontban a ladányi 
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főutcán 25 égő világított. Ugyanez év július 3-án három percig 
Ladányban tartózkodott a Szent Jobbot szállító Aranyvonat. Volt hát ok a 
vidámságra. 

A ladányi társadalom gépezete olyan volt, mint egy fantasztikus ma-
lom. Mit őrölt? Csupán az időt és az embert. „Eleve kijelölt, üres járatok-
ban furikáztak az energiák, és mindvégig csak önnön mennyiségükben 
maradtak meg, nem termeltek új minőséget... Nem állítom – mondja az 
író –, hogy értelmetlenek voltak az egyes életek ... de hát a tragikum ép-
pen az, hogy minden küzdés dacára is . .. csak önmaga fenntartására és 
ismételgetésére futotta a ladányi nép erejéből.” 

Így múlik el a második világháború, és így köszönt be, egy földrengés 
elemi erejével, 1945. 

1945. március 15-én megjelent az Ideiglenes Nemzeti Kormány rende-
lete a nagybirtokrendszer megszüntetéséről s a földmunkás nép földhöz 
juttatásáról. Két hónappal később több mint kétezer boldog új tulajdonos-
nak osztották ki a birtoklevelet. Soha nem volt Ladányban ilyen ünnep! 
Egy ezeréves per diadalmas befejezése ez a nap – amely fordulópont Csák 
Gyula tanulmányában is: eddig követhettük úgyszólván fenntartás nélkül 
gondolatmenetét, a feltárt valóságból levont tanulságokat. 

Ami ezután következik, ellentmondásos, zavaros. Röviden elintézi az 
1945–48-as éveket, hiszen ezek a „koalíciós idők nem adhattak Püspökla-
dánynak egységes programot, legalábbis olyant nem, ami valamennyi 
társadalmi réteg számára a szocialista jövő felé mutathatott volna”. Ho-
gyan adhattak volna?! Hiszen ezek az évek nem valami külső (felsőbb) 
hatalom „egységes” szándékait tükrözték, hanem a demokráciát éppen 
hogy ízlelgető népakaratot! Csák Gyulának úgy tűnik, hogy ez a sokféle-
ség – valami rossz. Gyengeség jelének tartja, bizonnyal, feledvén, amit 
oly szívesen felednek a totalitárius rendszerek írói, hogy a „megosztott, 
gyenge” demokráciák Maratontól Berlinig mindig legyőzték az „egysé-
ges”, „biztos jövő felé mutató” abszolutizmusokat. 

Annál drámaibb ez, mivel Csák Gyula tisztességéhez nem férhet két-
ség. Azt jelenti ugyanis, hogy hazánkban a parlamenti demokráciának 
még a legkiválóbbak előtt sincsen létjogosultsága, talaja. 

A szerző a háború utáni éveket érintve elbizonytalanodik és mentege-
tődzik: „Nem Magyarország történetét írom, hanem Püspökladányét, azt 
sem a történetírás klasszikus mintái szerint... hanem az írói látásmód irá-
nyából közelítve. Éppen ezért nem akarom elemezni – mert feltehetően 
nem is tudnám – azt a társadalmi, gazdasági, politikai változást, amely 
Magyarországon az 1948-ik évben bekövetkezett. A tényt azonban megál-
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lapíthatom: ennek a változásnak az eredményeként sok minden rosszab-
bul alakult, mint alakulhatott volna." 

Finom fogalmazás, kacifántos. S az eredmény: „Alig egy-két esztendő 
múltán már sivatagi szürkeség uralta a püspökladányi emberi tájat, mintha 
minden okosság, tisztesség, jó szándék elpusztult volna ... Fatálisán buta 
pusztítás és önpusztítás zajlott.” 

Bizony, ez így igaz. Csák Gyula őszintén elmondja meghasonlását, 
szenvedéseit, de felismeri azt is, hogy a nép – mindent kibírt: „ezeréves 
rutinja volt hozzá, hogy kibírja. Törvénytelenség uralkodott felette? Hát 
nem sokat adott a törvénytelenek törvényeire . 

A valóság embertelenné vált tehát ismét, de nem az Eszme, ó, az Esz-
me örökérvényű! Két apró epizód, bosszantó mindkettő: 1953-ban a Nagy 
Imre-program, majd 1956-ban „56” megtorpantotta a szövetkezeti fejlő-
dést, sőt „szétzilálta a meglévő eredményeket”. 

Utána? „Az idő malomkövei felőrölték a parasztság ellenállását” – 
csak így, tapintatosan. Megteremtődött a koalíciós években annyira hiá-
nyolt „egység” – a koncentrációs táborok egysége – amelyben – az író 
meghatározásával – „örökre egyenlővé lettek a jogok és a kötelességek." 

Ezekkel a szavakkal ér véget a második rész, a közelmúlt története, s 
kezdődik – a hatvanas évekkel – a jelen. 

Csák Gyula „három nagy sorsfordulót” emel ki a múltból, de ezek a 
három sorsfordulók négyen vannak, mint idősebb Dumas testőrei: a mo-
csarak lecsapolása, a vasútépítés, és az 1944-es földreform mellé az író 
szavaival „negyedik sorsfordulónak tekinthetjük az 1960 és 1970 közötti 
évtizedet, a mezőgazdaság szocialista átszervezését”. 

Nem vitás, sorsfordulónak ugyan sorsforduló a parasztság életében a 
föld többé-kevésbé erőszakos visszavétele. Kétségtelen az is, hogy örökre 
a múlté lett a tudatlanság meg az éhség. De a mocsarak lecsapolásához, a 
vasúthálózat kiépítéséhez, a földreformhoz mégsem hasonlíthatjuk azt az 
adminisztratív intézkedést, amely az egyik kezével visszavette, amit a 
másikkal adott. 

Befejezésül Csák Gyula megállapítja, hogy a tudat lassabban változik, 
mint a lét. Hiába szűnt meg a ladányi paraszt körül a feudális társadalom, 
hiába javult személyes anyagi helyzete, „még mindig az egykor beideg-
zett óvatossággal pillog maga körül”, gyanakvó és maradi. Az író szereti 
szülővárosát, fájlalja, hogy ilyen. Megnyugtathatjuk: mindenütt a világon 
ilyenek a népek, amelyek nem maguk határoznak, nem maguk intézik a 
sorsukat. Távol álljon tőlünk védeni az amerikai demokráciát. De az 
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Egyesült Államok legeldugottabb településén, sőt nyomortelepén is nagy-
jából szinkronban van a lét és a tudat. 

A tényekkel nehéz szembeszállni. Csák Gyula nem tagadja, hogy 
„mintha némely tekintetben romlana (jelenleg) a helyzet. Azonkívül, 
hogy a régi tudati beidegzettségek nyomai föllelhetők, új epidémiaként 
mutatkozik a bezárkózási hajlandóság, a saját kuckóba kuporgás, meg 
bizonyos anyagi mohóság ... lokálpatrióták, menekülő alkatúak, közönyö-
sek és mohón anyagiasak” az emberek. 

Mindez a becsapott népek védekezése, ki ne látná? Úgylátszik, Machi-
avelli tévedett: a cél mégsem szentesíti az eszközt, nem lehet akaratuk 
ellenére boldogítani az embereket. S talán mégcsak nem is a szabadság-
egyenlőség-testvériség szentháromsága lenne a cél, hanem inkább, mint 
Jaspers mondja, a szabad elhatározást követő közös erőfeszítés, hogy 
benne – útközben – egymásra találjanak az emberek! 

Akadékoskodjunk tovább? Mondhatnánk azt is Csák Gyula gondolat-
menetéről, hogy a levegőben lóg, hiszen a választott példa – Püspökla-
dány – nem jellemző a magyar társadalom egészére. 

Mondhatnánk azt is, hogy ferde történelemszemléletre vezet 1956 kiik-
tatása, elbagatellizálása. Akkor nyilvánította ki utoljára a véleményét 
Püspökladányban is a nép, és a diadalmas, kollektív mezőgazdaságnak 
akkor, negyvennyolc óra alatt, nyoma se maradt. 

Ne folytassuk: mindez, ha nem is ilyen nyíltan, Csák Gyula könyvében 
is benne van. „Az 1956-ot követő nemzetközi és belpolitikai események – 
mondja – meggyőzték a paraszti tömeget arról, hogy a magyar nép útja 
csak a szocializmus építése felé vezethet.” Értsd: nem segített rajtunk a 
világ, megszállás alatt élünk, és másként – nem lehet. 

Íme, a szikföld sóhaja, ez a szép tanulságos szociográfia. S íme, mi 
mindent lát a farkas, ha a „Magyarország felfedezése” sorozat jóvoltából 
– benézhet Csák Gyuláékhoz az ablakon. 

Mióta a kolumbiai Garda Marquez regénye, a „Száz év magány” meg-
hódította a világot, gyakran gondolok rá: megint elírták előlünk, 
középkelet-európaiak elől, egy nagy témánkat: a marginális néptöredékek 
lassú haldoklását, a perifériákra szorulást. 

Pedig a közép-kelet-európaihoz fogható anyagot ha akarna se tudna kí-
nálni az azonos dvilizációjú, vallású, anyanyelvű – és ráadásul szédületes 
iramban változó, háborút, megszállást, elcsatolást, kitelepítést pedig so-
sem látott, egyszerre idillikus és dinamikus Dél-Amerika. 

És mégis, a „Száz év magány” Kolumbiában született meg és Macondo 
– s nem Szenttamás – lett az emberi magárahagyatottság élő szimbóluma. 
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Gion Nándor regényeit nem fogják lefordítani világnyelvekre. Pedig mi-
lyen kévésén múlt, hogy a vajdasági Szenttamás története – ismeretlen, 
kisebbségi irodalom maradt! 

Szenttamás tizenöt ezer lakosú nagyközség – volt már török, szerb, 
osztrák és magyar –, vagyis múltja a Kárpát-medence múltjával azonos. A 
század első felében kilencezer szerb lakja, ötezer magyar, valamint svá-
bok, zsidók, cigányok, szlovákok, bolgárok, boszniaiak. A községben két 
téglagyár van, negyvenöt kocsma és három malom. Szerbek, svábok, ma-
gyarok külön élnek, gazdagok és szegények is külön, így hát féltucat tele-
pülésből áll a falu. Kapcsolatuk egymással bonyolult: a legteljesebb 
semmibevevéstől a féktelen gyűlöletig megtalálható itt minden árnyalat. 
Pedig a szenttamásiak sorsa azonos: legyenek cselédek, parasztok, ügyes-
kedők, vagy gyárosok, földbirtokosok, úgy hasonlítanak egymásra, mint 
egyik tojás a másikra. Mindegy, szerbek, svábok vagy magyarok. Egy-
másra vannak utalva – panaszra sehová sem mehetnek: nem is tudnak 
róluk a békeszerződés szeszélyei szerint változó hol osztrák, hol szerb, 
hol magyar fővárosok. 

A kötet két regényt tartalmaz. Az első, a „Virágos katona”, a század-
fordulótól 1920-ig követi Szenttamás életét, a második, a „Rózsaméz” az 
1920-as elcsatolástól az 1941-es visszatérésig terjedő évek krónikája. 

A történet homlokterében egy sváb molnár, Stefan Krebs élete áll. Ste-
fan a dolgos német iparos, nem szereti a magyarokat. „Néha megőrülnek” 
– szokta mondogatni. „A szerbek, akármilyen durvák, nagyszájúak, az 
ember tudja, hányadán áll velük, a magyarok azonban néha teljesen meg-
őrülnek.” De ami a legjobban zavarja Stefant az, hogy a magyarok sem-
mit sem vesznek komolyan. Hiába jó munkások, ha mindenen röhögnek 
csak, és gúnyolódnak. Meg játszanak, örökké, mint a gyerekek. 

Ő bezzeg dolgozik, szerez, sokszor állati sorban él, de végül mégiscsak 
elnyeri jutalmát az igyekezet. Mindez banális téma lenne: Gion Nándor 
két regényének nem is Stefan Krebs az igazi hőse, inkább a „rojtosnak” 
csúfolt Gallai István, aki nomád pásztor-ősök ivadéka, és citerásfiú. Ez, a 
citerán kívül ősei nyugtalan vérét is örökölte, álmodozó, örökké elvágyó 
természetüket. Feljár a Kálváriadombra, figyeli – közel, és mégis távol – 
a lábai alatt nyüzsgő vakond-embereket. A Kálvária egyik stációján talál 
rá a címadó szimbólumra: ott veri a Megváltót szöges korbáccsal egy Vi-
rágos Katona. „Homokszürke ruha van rajta, és a mellén egy hatalmas, 
sárga szirmú virág. A rikító sárga virág egyáltalán nem illik a képre, és 
vele együtt a katona sem ...” Mintha ki akarna lépni a képből, annyira 
más, mint a többiek. A citerásfiú rájön arra is, hogy miért: a katona nem 
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szenved, sőt boldog. Úgy néz az emberekre, mintha azok nem is létezné-
nek. Rojtos Gallai István pedig elhatározza, hogy kinyomozza: mitől bol-
dog a Virágos Katona. 

A citerásfiút mindenhová hívják: barátságát nemcsak Csoszogó Török 
Ádám, a lázadó birkapásztor keresi: taníttatni akarja Váry János, a földes-
úr maga. De ő – nem tartozik senkihez. Talán még Gilike, a gyengeelméjű 
kanászgyerek áll hozzá a legközelebb. Ez is álomvilágban él: az apja ha-
lász volt, hét-nyolcéves korában tette ki csónakjából a partra, Gilike pedig 
ment egyik tanyáról a másikra, elszegődött szolgálónak, de a gazdák nem 
sok hasznát vették, mert csak az ujjaival játszott, és hangosan motyogott. 
Az ő arcán fedezi fel a citerásfiú a Virágos Katona mosolyát, így érti meg 
a titkot: „el kell menni onnan, ahol a ronda dolgok történnek, ki kell lépni 
a képből, ahol a Megváltót korbácsolják.” 

Rojtos Gallai ezután megpróbálja valóra váltani ezt a korántsem egy-
szerű programot. Csakhogy közben kitör a háború, és a háború nem ismer 
kivételeket. A citerásfiút besorozzák, megsebesül, leszerel, elveszi felesé-
gül Krebs Rézit, a sváb molnár leányát. A Virágos Katona nem viszonoz-
za már a mosolyát fenn a Kálvárián, úgy tűnik, vége a kívülállásnak, úgy 
fog élni, szenvedni ezentúl, mint körülötte a többiek. 

Így fejeződik be – mintha csak a „falu bolondja” illusztrációja lenne – 
az első regény. Az élhetetlen citerásfiú mese-szavával, aki „egy nyáron át 
táncolt”, akárcsak Arany „Kósza Bandija”. 

A „Rózsamézben” a fiatalok felnőttek, és most megpróbálják egyenes-
be hozni az életüket. Több-kevesebb sikerrel. Kivándorolnak, visszatele-
pednek, küzdenek a mindennapiért, fásultan, lázongva, kétségbeesetten. 
Hogy közben a Monarchiához, Magyarországhoz, vagy Jugoszláviához 
csatolják őket? Hogy éppen a magyarokat, vagy a szerbeket zaklatja Bel-
grád vagy Budapest? Majdnem lényegtelen. Szenttamás hallgatja a citerá-
zó Rojtos Gallait, ez pedig rózsamézet – reményt – zenél az emberek szí-
vébe, mert „van rózsaméz, még akkor is, ha soha senki sem látta. Kell, 
hogy legyen”. 

Hogy hol? Valahol, egy nagy fa tetején. Nem a hereméheknél, akiktől 
el kellene venni, mint sógora állítja, a kommunista. „Mi nem ugyanarról a 
rózsamézről beszélünk” – felel neki. „Legalább megválogathatnád, hogy 
milyen embereknek citerázol” – mérgelődik a sógor, aki érti azért, hogy a 
boldogság rózsaméze, amiről szót ejtenek. Rojtos Gallai pedig az egyetlen 
választ adja, amit művész adhat: „amikor a citerázót hallják, valamennyi-
en egyforma emberek.” 
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Így hát nemcsak Krisztusnak szólt fenn a Kálváriadombon a dal. A két 
latornak is: mindenkinek. A jövőnek: hogy énekeljenek, táncoljanak a 
gyerekek. A szerzésben, ügyeskedésben tönkresilányult sorsok hosszú 
sorában így lesz a citerásfiú élete kivétel. Stefan Krebs, a molnár, csak 
asszonya halála után érti meg, hogy hamis értékekért küzdött. A citerásfiú 
szegény marad ugyan, de dalban, barátságban, szerelemben megtalálta azt 
a néhány csepp rózsamézet, amitől értelmet nyer a lét – és amiért mégis-
csak érdemes végigküzdeni az életet. 

Miért van, kérdezzük, hogy a vajdasági Szenttamás helyett a kolumbiai 
Macondo lett az emberi magárahagyatottság, a perifériába szorulás vi-
lágméretű szimbóluma? Talán azért, mert a provincializmus fullasztó le-
vegőjét csak az tudja visszaadni, aki – túllépett a provincializmuson. Gar-
da Marquez az elmúlt években Párizsban, a francia televíziónál dolgozott. 
Ha a maga Macondójában maradt volna – hogy meg ne fulladjon –, bele-
csempészett volna ő is a mocsárba egy kis rózsaillatot. 

Toynbee mondja, hogy a nehézségek, ha ösztönzik is az embert, elked-
vetlenítenek, megbénítanak, ha túlontúl nagyok. A szenttamásiak túllép-
ték volna ezt a határt? Tény: Gilikéből a falu bolondja lesz legfeljebb. 
Ennek a világnak van tragédiája, de nincsen mítoszteremtő ereje. 

Gion Nándor mondanivalója időhöz és helyhez kötött: a maguk bajába 
bonyolódott szórványok nem látják, mi sorsukban az általános, emberi. 
Ezért lenne, hogy míg Garda Marquez megteremti a marginális népek 
világméretű szimbólumát – Szenttamás egyébként szép, igaz és számunk-
ra oly fájdalmasan ismerős mitológiájában legfeljebb egy álmodozó kis-
kanász csenevész alakja terem. 

 
* 

Az elbeszélés halála az okoskodás. Vásárhelyi Vera „Fondor magány” 
című kötetében volt egy lány, aki gyökeret eresztett az avarban. Bettiná-
nak hívták? Elfelejtettem a részleteket. Az emlék az avar illatát őrzi, a 
fákat, és hogy mindez egy nagy idegen tó partján történt. Az az elbeszélés 
jó volt. Bettina belenőtt az anyagba. Nem okoskodott; élte, nem magya-
rázta az életet. 

A „Fogyó holnapok” tizenegy elbeszélésében is ott ível a magasba a 
hang, ahol az írónő megelevenít, alkot: életet ad. Ahol beleérzés, kom-
mentár nélkül vetít elénk embert, tájakat. A Camargue állóvizeit, a „büsz-
kén viselt emberi sors magányosságát”. Ahol kifelé irányul a figyelem, és 
a külvilág érzékelteti, magyarázza – a belső történéseket. 
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Sajnos, új kötetében Vásárhelyi Vera ritkán mesél, és annál többet 
elemez. Elfelejti, hogy csak a művészi igazság általános. A lélekbúváré 
diagnózis: egyetlen betegre szabott. 

A hősök öntik magukból a meg nem valósult álmokat, a beléjük szorult 
csődtömeget. Az olvasó pedig – Marceau szóhasználatával – „kívül ma-
rad a tojáson”. Kimondani a kimondhatatlant? A tenger csendje sugalmaz. 
A fölösleges vallomások azonban nem magyarázzák: banalizálják csak az 
életet. Az sem mindegy, hogyan: érdemes lenne összeszámolni; hányszor 
írja le Vásárhelyi Vera ezt a lapos suta szót: „lelkileg!” 

Miután eluralkodtak a szövegen, az okoskodások öncélúvá válnak; 
egyre mellékesebbek, valószínűtlenebbek az alaphelyzetek. A „Romeo és 
Juliette, 1970” háborúja vadlessé szelídül, hogy két fiatal a „lelki békéről” 
beszélgethessen. Másutt (Az igazság órája) már a keret is fölösleges: a 
hősök karban elemzik az életüket. 

Bettina lába gyökeret vert. Elhittük: a tehetség számára nincs lehetet-
len. De itt, papírfigurák csevegését hallgatjuk, mindegy, hogy egy polgári 
szalonban, avagy a Genezáreti tó nagyszerű panorámája felett. 

Ősrégi történet: fuldoklik egy ember. Halászok! Halászok! – kiáltja, és 
a halászok visszaszólnak neki: „mi is”. A csattanó nem az ikes igék he-
lyes használatára tanít. Inkább arra: kívülálló számára még a vízbefúló 
sikolya is hatástalan lehet. A „Fogyó holnapok” hősei sikoltanak, igaz. 
Emberségért, irgalomért, ha már elérhetetlen álom a megváltó szerelem. 
De ez, úgy látszik, nem elég. „Mi is”, feleli az olvasó, hiszen nem róla 
beszélnek, az analízis igazsága – mondottuk – egyedi. A katarzis ezekben 
a szövegekben legfeljebb a hős élménye lehet. 

Miért gyomorbamarkolók mégis ezek az írások? Azok miatt az oldalak 
miatt, amelyeken a természet csöndje a szereplőkbe fojtja a szót. Bettina 
hallgat, áll az avarban, míg körülötte fájdalmas szóló emelkedik a „vihán-
coló bohóc-emberek” világa fölé. Kristálytiszta a dal, amikor elsiratja az 
elrontott dolgok őserdejében foszforeszkáló morzsányi reményt, a fogyó 
holnapokat megvilágító valaha volt boldog perceket. 

 
 



 

1569 

SZILASSY SÁNDOR 
Az amerikai magyarság a második világháborúban363 

 
A Fehér Ház és az amerikai Külügyminisztérium második világháborús 
döntéseit jelentős mértékben befolyásolták az OSS (Office of Strategic 
Services) nevű titkosszolgálat jelentései. Számunkra különösen érdekesek 
a magyar vonatkozású memorandumok és kiértékelések, amelyek jelentős 
része a kutatók számára ma már hozzáférhető. 

Az OSS szakértői és tanácsadói néha reálisan és elfogadhatóan, más-
kor tévesen vagy legalábbis félreérthetően jellemezték a magyarországi 
állapotokat. A Committee for National Morale 1941. február 20-i jelenté-
se például megállapította, hogy „a magyar uralkodó osztályok ugyanazok, 
mint ezer évvel ezelőtt voltak: a földbirtokos arisztokrácia és a dzsentri”. 
A polgárság – a jelentés megfogalmazói szerint – főként zsidó bankárok-
ból, kereskedőkből és értelmiségiekből áll; a keresztény kereskedő réteg 
és az önálló foglalkozást folytató intelligencia többségében német erede-
tű, sok közöttük a sznob, és a magyar nácik vezérkara főként ennek a ré-
tegnek a tagjai közül kerül ki. A kisgazdákat türelmesnek, konzervatívnak 
és erősen kommunistaellenesnek tartották a jelentés szerzői. „Megfelelő 
vezetés mellett a kisgazda réteg fontos progresszív elemét alkothatná a 
társadalomnak.” A szegényparasztság a lakosságnak több mint egyhar-
madát teszi ki. Radikális agrárreform esetén boldog és szorgalmas osz-
tállyá változtatható át. A gyárimunkások hivatalosan gyanús elemeknek 
számítanak, ennek ellenére jól szervezett, osztályöntudatos tömeget al-
kotnak. Aránylag kevés munkás állt át a nyilasokhoz. Az „egyházak” 
címszó alatti bekezdésben a katolicizmust államvallásnak minősítették, 
amely tradicionálisan reakciós és teljesen az uralkodó osztályokkal tart, 
elsősorban hatalmas földbirtokai és privilégiumai miatt. A protestáns 
egyházak nem annyira arisztokratikus beállítottságúak és jóval szegé-
nyebbek, mégis csak kevéssé liberálisabbak a katolikus egyháznál. Világi 
vezetőiket rendszerint az arisztokrata családok tagjai közül választják. 
Meglepően jó véleménye volt a jelentésnek a magyar hadseregről. Annak 
megállapítása után, hogy az ellenforradalom terméke, ennek folytán reak-
ciós és bolsevistaellenes, „kitűnően szervezett és fegyelmezett” haderő-
ként jellemzi, amelynek a „harci erényei igen magasak”. Hozzátették az 
OSS-szakértők mindehhez, hogy Horthy kormányzó korábban személyes 

                                                           
363 Megjelent a Új Látóhatár 1979. évfolyam 1-2. számában. 
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ellenőrzése alatt tartotta a hadsereget, de a fiatal tisztek nagy része néhány 
év alatt náci gondolkodásúvá változott át. Nemzeti szocialista puccs ese-
tén kétséges, hogy az egész hadsereg a jelenlegi rezsimet támogatná-e. A 
kormányról és a parlament tagjairól szólva a jelentés megállapítja, hogy 
többségük a kiváltságos osztályhoz tartozik. A zsidók üldözésével a rend-
szer a náci vitorlákból akarta a szelet kifogni. 

1942 közepén a Board of Economic Warfare nevű OSS-alosztály kiter-
jesztette érdeklődését némely magyar–amerikai szervezetek és azok veze-
tői iránt. A Board megbízásából F. E. Sullivan az elsők között az Ameri-
kai Magyar Szövetség főtitkárát, Kerekes Tibort látogatta meg. Kerekes 
akkoriban a washingtoni Georgetown egyetem történelemtanára volt. Ér-
demes megállni egy pillanatra a július 13-án kelt megkeresésnél, amely a 
felteendő kérdéseket tartalmazta. Ez a dokumentum Magyarországot a 
balkáni országok közé sorolja (Country: Balkans) és a „Field of Inquiry” 
magyarázatául azt hozza fel, hogy „a közelmúltban átvizsgált levelezés 
arra mutat, hegy Kerekes professzor kerülő úton jelentős számú levelet 
kapott Magyarországról.” Így hát „Kerekes meglehetősen friss informáci-
óval rendelkezik a balkáni állapotok felől. A levelek írója Máthé Sándor 
kiskunhalasi lakos.” Kerekes válaszaiból kiderül, hogy dr. Máthé az 
Egyesült Államokban járt 1939-ben, ahol a gazdasági helyzetet tanulmá-
nyozta. Később Máthé a magyar kormány megbízásából a nemzeti morál 
erősítése céljából magyar és angol nyelvű rádióelőadásokat tartott, ame-
lyek teljesen politikamentesek voltak. Rámutatott Kerekes professzor arra 
is, hogy a magyar nép többsége „ellenzi a háborút” és hogy az Amerika 
elleni hadüzenet a magyarságot különösen megdöbbentette. 

A magyarországi rezsim bel- és külpolitikája természetesen kihatott 
Washingtonnak az amerikai magyarsággal szembeni magatartására. Igen 
jellemzőnek tűnik egy 1943. július 8-án kelt terjedelmes memorandum, 
amelyet az OSS idegen nemzetiségek ügyeivel foglalkozó részlege 
(Foreign Nationalities Branch) állított össze az Egyesült Államokban 
működő magyar politikai és társadalmi szervezetek tevékenységéről és 
vezetőikről. A bevezetésben a memorandum hangsúlyozza, hogy a szö-
vetséges hatalmak fokozódó ereje és az a kényes helyzet, amelybe Ma-
gyarország került, a szervezett amerikai magyarságot korábbi álláspontjá-
nak újraértékelésére ösztönözte. „Továbbra is befolyásolja az itteni ma-
gyarokat a revizionista és nacionalista propaganda, amely a trianoni szer-
ződéssel kapcsolatos kiábránduláson alapul. Azok a bányászok és 
gyárimunkások, akik az óhazában agrárreformot és az uralkodó osztály 
hatalmának a megnyirbálását követelték volna, a Szent Istvánra való em-
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lékezéssel és az ezeréves határokkal vannak elfoglalva.” A liberálisok és a 
szociáldemokraták viszont „olyan erősen ellenzik Horthy admirális 'feu-
dális rendszerét', hogy azt a benyomást keltik – legalábbis ellenfeleik sze-
rint – hogy nem törődnek Magyarország szenvedésével”. Így azok a tár-
sadalmi rétegek, amelyek a társadalmi reform hívei lehettek volna, a re-
akciós (fő) nemesség támogatóivá váltak. Liberális gondolkodású értelmi-
ségiek pedig azt a gyanút keltették, hogy nem magyar érzésűek. „A ma-
gyar-amerikaiak tömegei a háború kezdeti szakaszában Hitler győzelmei-
től remélték az elszakított területek visszaszerzését, ezért általában nem 
ellenezték Magyarországnak a (német–olasz) tengelyhez való igazodá-
sát.” Amikor viszont Magyarország hadat üzent az Egyesült Államoknak, 
úgyszólván kivétel nélkül „lojálisaknak bizonyultak Amerika iránt”. Hor-
thy és kormányának magatartásával kapcsolatban úgy módosult az ameri-
kai magyarság többségének álláspontja, hogy azok csak a német nyomás 
miatt adták be a derekukat. A memorandum írói a New York-i Amerikai 
Magyar Népszavát, a konzervatív nacionalisták szócsövének tekintették. 
Ifjú Horthy Miklós 1943 májusában elmondott és Dél-Amerikába sugár-
zott rádióbeszéde a Népszava szerint nyilvánvalóvá tette, hogy a budapes-
ti kormány akarata ellenére németbarát politikát követ. A Népszava úgy 
értesült, hogy „gróf Bethlen István volt miniszterelnök az Egyesült Álla-
mokba készül, ami a magyar- országi rezsim igazi álláspontját tükrözi”. A 
liberálisok úgy vélték, hogy a Horthy-rendszer alapjában mindig „a fa-
sizmus és a reakció erőivel szövetkezett”. Horthyéknak az a törekvése, 
hogy a tizenegyedik órában átálljanak a németellenes koalíció oldalára, a 
liberálisok szerint szükségessé tette, hogy az ellenforradalmi rendszer 
eredendő bűnét továbbra is hangsúlyozzák. Vámbéry Rusztem professzor, 
az Új Demokratikus Magyarországért nevű mozgalom elnöke azt állította, 
hogy egy Svájcból sugalmazott cikket az ő közbenjárására nem közölt a 
New York Post. A cikk szerint Kállay magyar miniszterelnök nem német-
barát, hanem nacionalista volt. Vámbéry megmagyarázta a szerkesztőnek, 
hogy Horthy a valóságban Hitler nyomdokaiban jár és ugyanazt a bünte-
tést érdemli, amit majd a náci vezérre szabnak ki. 

Gróf Károlyi Mihályt mind többen támogatták Amerikában is a háború 
közepe felé. A memorandum megjegyzi, hogy „1918-ban, a katonai vere-
ség és belső felfordulás időszakában Károlyi vezette Magyarországot. A 
hadsereg támogatta és megfelelő módon tudott tárgyalni az Antanttal”. 
Károlyi joggal hivatkozhat arra is, hogy „egyszer már hasonló körülmé-
nyek között ellenzéki vezér volt”. Egyébként magas korán kívül „az a – 
talán áthidalhatatlan – problémája, hogy nevéhez sikertelenség fűződik”, 
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nem szólva arról, hogy „ő tette lehetővé a Kun-féle kommunista rezsimet 
és az azt követő reakciót”. 

Csúcsszervezet alakítását is megkísérelték 1943-ban. A Magyar–
Amerikai Tanács a Demokráciáért június 27-én ült össze Chicagóban. A 
Detroitból, Clevelandból, New Yorkból, Pittsburghből, San Franciscóból 
és Kanadából érkezett mintegy százötven küldött Károlyit választotta meg 
díszelnöknek és nyilatkozatot juttatott el a Külügyminisztériumhoz, elle-
nezve bármilyen Darlan-jellegű megegyezést Bethlennel, Eckhardt Tibor-
ral vagy bárkivel, aki a Horthy-rendszer megbízottja. (Darlan admirális az 
észak-afrikai francia gyarmatok főbiztosa volt az amerikai-angol partra-
szállás idején. A szövetséges sajtó általában nácibarátnak tartotta.) A 
memorandum hozzáteszi ehhez, hogy dr. Rony Hugó volt a gyűlés elnö-
ke, aki a Chicagói Magyar–Amerikai Demokratikus Szövetség elnökével, 
Vince Sándorral együtt a Károlyi-kormányban annak idején jelentős pozí-
ciót töltött be. – Rony (Rohonyi) egészségügyi miniszter, Vince pedig 
Erdély helyettes kormánybiztosa volt az OSS informátorai szerint. 
Egyébként a tanács Lugosi Béla filmszínészt választotta meg elnökéül. 
Esélyes jelölt volt az elnökségre Moholy-Nagy László festőművész-
tervező is. Úgy hírlett, hogy a tanács tagjainak egy része ellenezte Lugosi 
megválasztását, de a többség úgy látta, hogy az Amerikaszerte ismert, 
politikai múlttal nem rendelkező színművész a legmegfelelőbb az elnöki 
posztra. Lugosi menten felhívta Daragó Józsefet, a Verhovay Egyesület 
elnökét és Kerekes Tibort, az Amerikai Magyar Szövetség főtitkárát, 
hogy működjenek vele együtt és segítsenek abban, hogy a magyar töme-
gek megszabaduljanak a reakciós illúzióktól. A tanács egyesíteni akarja 
az összes amerikai magyar szervezeteket a szélsőbaloldaliaktól a jobbol-
daliakig, ami aligha lehet könnyű feladat. A Rákóczi-segélyegylet és a 
Verhovay Egyesület megfigyelőket küldött a gyűlésre; más ismertebb 
szervezetek nem képviseltették magukat. A tanács elnökségének tagja lett 
a többi között: Lengyel Emil író, Vámbéry professzor, Gyetvay János, 
Göndör Ferenc, a liberális Az Ember szerkesztő-kiadója és Román János, 
a New York-i Magyar Jövő című kommunista irányzatú lap szerkesztője, 
A Verhovay Egylet két ugyancsak az elnökségbe választott igazgatója 
nem mondott sem igent, sem nemet. Vámbéry Rusztem nem jelent meg a 
gyűlésen, amelynek az összehívását is ellenezte. Szerinte a tanács prog-
ramja mitsem különbözött az ő elnöksége alatt működő Demokratikus 
Magyarok Amerikai Szövetsége programjától. Mindkét program a demok-
ratikus népi mozgalmat támogatta Magyarországon és a Roosevelt–
Churchill-féle Atlanti Karta alapján állt. 
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Károlyi és Jászi Oszkár kapcsolatáról is megemlékezik a memoran-
dum. Jászi távol az amerikai magyar központoktól, az ohiói Oberlinben 
élt. Évek hosszú során át hűséges híve maradt Károlyi Mihálynak, de a 
világháború kitörése után útjaik különváltak, bár továbbra is kapcsolatban 
maradtak egymással. Károlyi mindinkább a Szovjetunió felé orientáló-
dott, Jászi viszont nem változtatott élesen kommunistaellenes álláspont-
ján. A memorandumból az világlik ki, hogy politikai nézeteik különböző-
sége miatt Jászi nem kívánta a Károlyi vezetése alatt történő egyesítését a 
magyar emigrációnak. A Magyar Jövő körül csoportosult kommunista 
szimpatizánsok viszont Károlyit támogatták. A memorandum szerzői va-
lószínűtlennek vélték, hogy Károlyi megszerezheti Amerikában a ma-
gyarság vezetését, különösen, ha Londonban marad. Habár a dél-amerikai 
magyarok egy Montevideóban tartott kongresszusa őt ismerte el a ma-
gyarság vezetőjének, Londonban Harold Lasky, a Munkáspárt főideoló-
gusa díszvendégként vett részt Szabad Demokratikus Magyarországért 
elnevezésű mozgalmának május 8-i gyűlésén, a darlanizmustól és a 
Habsburg-restaurációtól való félelme sok amerikai magyart elidegenített 
tőle. Károlyi törekvéseinek sikere viszont „az Egyesült Államokban elér-
hető támogatás mértékétől függött”. 

Talán nem érdektelen itt idézni néhány sort Jászi Oszkár terjedelmes 
levelezéséből, amely arra mutat, hogy az OS5 értesülései nem voltak sem 
teljesek, sem pontosak minden tekintetben. Moholy-Nagy 1941. október 
18-i, kissé lekezelő „Dear Jászi” megszólítású, angol nyelvű levelében 
bizottságok felállítását javasolta „a magyar nép szükségleteinek tanulmá-
nyozása és azok kielégítésének megszervezése érdekében”. Később, 
1942. szeptember 15-én, Jászinak dr. Rony Hugóhoz intézett levelére ref-
lektálva Moholy-Nagy – ezúttal magyarul – ezt írta: „Ama kívánságodat, 
hogy Károlyi megkérdezése nélkül véglegesen ne határozzunk, mert állás-
foglalásunkkal őt esetleg kellemetlen helyzetbe hozhatjuk, honorálni kí-
vánjuk azzal, hogy e levelet másolatban neki is elküldjük, kérve őt, hogy 
közölje velünk véleményét... Mi itt egy szabad magyar mozgalom megin-
dításán dolgoztunk, amikor Schultz Ignác nevedben és Vámbéry nevében 
azzal vett rá minket egy demokratikus szövetség alakítására, hogy ti is 
úgy vélitek, hogy egy szövetség keretében a román, jugoszláv, osztrák, 
csehszlovák és magyar emigrációk összeműködése egy dunai konföderá-
ciónak és azon belül egy szabad Magyarországnak hatékonyabb biztosíté-
ka lesz, mint egy önálló, de elszigetelt 'Free Hungary’-mozgalom.” „... 
Clevelandból hazajövet fedeztük csak fel, hogy míg a tanácskozó szoba 
bizalmas tárgyalásain valamennyien Október folytatásának és fejlesztésé-
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nek elvi alapján álltunk és Károlyit fogadtuk el vezérünknek,... addig a 
tanácskozást követő nyilvános gyűlésünkön Károlyi nevét és Októbert 
Vincén kívül senki meg sem említette ... Vámbéry levelei is mindig arról 
számoltak be, hogy hol ezzel, hol azzal a State Department-beli úrral foly-
tatott a dologról – egyelőre eredménytelenül – tanácskozást. E levelek... 
bennünk azt a gyanút keltették, hogy se Schultz, se Vámbéry, se a szövet-
ség Károlyi vízumának megszerzését komolyan és őszintén nem szorgal-
mazták. De nem szorgalmazták ama román, jugoszláv és osztrák csopor-
tok szervezését sem, amelyek kedvéért a szövetséget megalakítottuk.” 
Moholy-Nagy megjegyezte, hogy Vámbéryt tartotta felelősnek a Kül-
ügyminisztérium elutasító magatartásáért, majd így folytatta: „Chicagó-
ban olyan dunai konföderációs gyűlést hoztunk össze, amelyen tizenki-
lenc szónok nyolc nyelven, nyolc dunai nép képviseletében tett hitvallást 
a konföderáció mellett.” Megállapítva, hogy hónapok óta alig történt va-
lami a szövetség részéről a javasolt ötvenezer aláírás megszerzése érde-
kében, a levél Benesék intrikáira is fényt vet. „A csehszlovák kormányzat 
emberei iránti minden kritikát eltiltó, hódoló alázatosság is aggályossá 
tette számunkra tisztségünk megtartását... Ha elfogadjuk pénzbeli támo-
gatásukat, akkor el kell fogadni és végre kell hajtani rendelkezéseiket is. 
Ezt önérzetes férfiak... nem vállalhatják. Nem vállalhatjuk a csehszlovák 
kormány azon jelszavát sem, hogy a München előtti határokat vissza kell 
állítani.. . Benes elnök legutolsó beszédében a magyar népről úgy emlé-
kezett meg, mint amelyet meg kell büntetni. E nép vele együtt számkive-
tésben élő, igaz vezetőit megemlítésre sem tartotta érdemesnek.” (Nem 
tartozik egészen a témához, de ide kívánkozik Jászinak Harold Laskyhoz 
intézett, 1945. november 19-i levele, amelyben ő is keserűen panaszkodik 
Prága magyarellenes rendszabályairól. A magyar kisebbség elleni új cseh-
szlovák politika életem legrosszabb epizódjai közé tartozik, amely meg-
rendítette a hitemet az emberi intelligenciában és a moralitásban... Kérem, 
hogy tegyen meg minden lehetőt arra, hogy meggyőzze a cseh vezető-
ket... hogy az az út, amelyet maguknak választottak, szerencsétlenséghez 
fog vezetni.” 

Károlyi Londonból írt Lugosinak 1943. június 25-én. A levélből kide-
rül, hogy a magyar egységfront körüli vajúdásnak ott sem volt „élő ered-
ménye”. Károlyi szerint „Révai András, a Pester Lloyd volt és az Ameri-
kai Magyar Népszava jelenlegi tudósítója nem is két, de hat vasat tart a 
tűzben. Az oroszokkal együttműködve, de a csehekkel nem”. Hozzátette 
Károlyi, hogy „nagyon rossz anyagi helyzetben vagyunk”, ami minden 
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bizonnyal nem személyes problémáira, hanem mozgalma anyagi bázisá-
nak hiányára utalt. 

A dokumentumok önmagukért beszélnek, a kommentár szükségtelen. 
Mindenesetre annyit megállapíthatunk, hogy a második világháború alatt 
alakult és az amerikai magyarság peremén működő szervezetek vezetői, 
némely kaméleon-politikusokkal együtt, aligha a többséget képviselték, 
bár ők voltak a leghangosabbak. A Horthy-rendszer egyébként sok tekin-
tetben indokolt kritikája jó alkalmat nyújtott az önvizsgálatra, de egyben 
lovat adott azok alá, akik maguk akarták meghúzni Közép-kelet-Európa 
új határait. Persze némi rezignációval azt is megjegyezhetjük, hogy más 
nemzeti emigrációkkal ellentétben, nekünk nem voltak befolyásos és is-
mert képviselőink Amerikában. 
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GÖMÖRI GYÖRGY 
Protestáns peregrináció364 

Szenci Molnár Albert válogatott művei, Magvető, Budapest 1976, 713 
lap. 
Utazások a régi Európában. Peregrinációs levelek, útleírások és útinaplók 
(1580–1709). Válogatta Binder Pál, Kriterion, Bukarest 1976, 219 lap. 
Zoványi Jenő: Magyar protestáns egyháztörténeti lexikon, 3. javított és 
bővített kiadás. Szerkesztette dr. Ladányi Sándor, A magyarországi re-
formátus egyház zsinati irodájának sajtóosztálya, Budapest 1977, 712 lap. 
 
Szenczi, vagy ahogy újabban írják, Szenci Molnár Albert a régi magyar 
líra és az anyanyelvi irodalom legfontosabb alakjai közé tartozik. Ezt az 
irodalomtörténészek között hovatovább közhelyszámba menő igazságot a 
legutóbbi időkig nem ismerte a nagyközönség, csak talán a zsoltárolvasó 
(s nemcsak éneklő) reformátusok egy része gyanította. A Balassi halála és 
Csokonai fellépése közti időben kevés személyes hangú lírikus működött 
Magyarországon; Gyöngyösi és Zrínyi Miklós az epika művelői voltak, a 
17. század vége pedig az emlékiratíróké. Szenci Molnár a művelt és 
jótollú Rimay kortársa, és nem is tartja magát költőnek. De ahogy a 
Béze–Barot-féle zsoltárokat Lebwasseren át megmagyarítja, az nem csu-
pán kitűnő fordítói: jelentős lírai teljesítmény. Vannak örökké emlékeze-
tünkben maradó sorai: „Mint a szép híves patakra / a szarvas kívánkozik / 
Lelkem úgy óhajt Uramra / és hozzá fohászkodik ...” vagy „Porolj uram 
pörlőimmel” (ebből ugyan közben „perelj” lett, de így is szép) „harcolj én 
ellenségeimmel”. De vannak a Molnár-fordította zsoltárok között olyan 
részletek is, amelyeket templomban talán sohasem énekeltünk, de vers-
ként, olvasva is megkapóak: 

Te megvigasztalsz mindeneket Reggel az napfénnyel, 
Bíztatsz minden élő rendeket Csillagokkal éjjel. 
Áldásiddal meglátogatod Az elszáradt földet, 
Hasznos esőkkel meglágyítod Gazdagítva őtet. 
(LXV. zsoltár, 6. vsz.) 

De Molnár nemcsak költő volt, hanem bibliakiadó, szerkesztő, próza-
fordító, sőt még latin versíró is! Rendkívül kiterjedt irodalmi-tudományos 
munkássága mindeddig rejtve maradt még a zsoltárokat személyes élmé-
nyüknek tekintő olvasók előtt is. Ezt a fehér foltot próbálja eltüntetni a 

                                                           
364 Megjelent a Új Látóhatár 1979. évfolyam 1-2. számában. 



 

1577 

jelenlegi gyűjtemény, amelyet Vásárhelyi Judit rendezett sajtó alá. A 
könyvhöz Tolnai Gábor írt bevezető tanulmányt, ezenkívül harmincegy 
zsoltárfordítást, több latinból fordított Molnár-előszót, magyar prózai 
szövegeket és Molnár levelezését találjuk benne. Külön érdeme a váloga-
tásnak, hogy újra közzéteszi Szenci Molnár Albert nehezen elérhető (Dé-
zsi Lajos által 1898-ban publikált) naplójának teljes szövegét. A naplóból 
Molnár gyerekkorától 1617-ig követhetjük vándorlásait, 
„kibújdosásának”, tudományos munkájának egyes szakaszait, s felmérhet-
jük azt az árat, amit ez a szívós és szorgalmas tudós fizetett sikereiért: 
sok-sok nélkülözését, fogcsikorgató kínlódásait. 1596 végén írja, mintegy 
széljegyzetként, a pestis által sújtott Heidelbergben: „Te tudod, Úristen, 
milyen nyomorúságos lesz számomra ez a tél.” Lelkiismeretesen följegy-
zi, valahányszor egy főúrtól, vagy akár egy lelkésztől ajándékot, pénzbeli 
támogatást kap; vannak évek, amikor ezektől az alkalmi ajándékoktól 
függ az élete. Heidelbergi kirablását és megkínoztatását Tilly zsoldosai 
által már nem a naplóból, hanem az lnstitutio előszavából tudjuk. 1624-
ben visszatér végleg Magyarországra, de utolsó, Bethlen Gábor halála 
utáni éveiről már csak nagyon keveset tudunk. Talán ekkor nem szenve-
dett szükséget; de korábban ez annyira mindennapos probléma lehetett 
házában (négy gyereke volt, ezek közül felesége hármat hozott a házas-
ságba), hogy panasza még könyveinek előszavában is fel-felhangzik. Az 
Imádságos könyvecske ajánlásában írja: „én is igen lassú serénséggel ne-
velhetem és készíthetem el ez könyvbéli gyümölcsöket az szükségnek 
terhe alatt”, s az ajánlás végén olyan patrónusokért fohászkodik „kiknek 
jótéteményekkel menekedhessem meg az enyimekkel ez szüntelen rajtam 
regnáló szűkölködésnek terhe alól”. Magyar könyvek kiadása Németor-
szágban – ez sem akkor, sem azóta nem volt kifizetődő vállalkozás. Vi-
szont Molnárt a más tudós férfiak elismerésén kívül csupán a szolgálat 
érdekli, a tudományok közül is csak olyanokon kap, „melyekkel legtöb-
beknek használhassak az mi nyomorgó hazánkban”. 

Szenci Molnár, a lexikográfus, s a fordító-kiadó jelentősége műveinek 
előszavaiból is kiviláglik, de a művek létrejöttének történetéhez hasznos 
fogódzót nyújtanak a levelek. Ez a válogatás negyvenegy levelet, illetve 
levélrészletet közöl Molnár igen széles körű és fontos funkciót betöltő 
levelezéséből. Levelező partnerei között a kor olyan humanista kiválósá-
gai szerepelnek, mint Henrik Alsted, a kassai Bocatius, Keckermann, 
Ludovicus Lucius, Georg Rehm (Remus) és nem utolsósorban Johannes 
Kepler, öt Luciushoz írt levelet Zsindely Endre talált meg Svájcban. A 
Válogatott művek szerkesztője szerint „Molnár... eddig ismert összes leve-
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lét magyarul közöljük.” Ha ez így van, nem értjük, miért nem került bele 
a gyűjteménybe Molnár 1620. szeptember 20-án Georg Rehmnek írott 
hosszú levele, amelyre egy új kiadvány365, mint „eddig is ismert” levélre 
hivatkozik. Különben a Szenei Molnár-kutatás az utóbbi tíz évben nagyot 
lépett előre, szinte évente kerülnek elő újabb levelek, vagy dokumentu-
mok, amelyek adalékokat szolgáltatnak e roppant munkabírású, s a ma-
gyar kultúra szempontjából elsődleges missziót teljesítő költő-tudósunk 
életéhez – legutóbb éppen Angliában bukkant ilyenre e sorok írója. 

Szenci Molnár Albert helyzete kivételes volt abból a szempontból, 
hogy alkotóképes életének nagyobbik részét külföldön töltötte. Nálánál 
rövidebb ideig éltek külországban, jóllehet gyakran éveket töltöttek né-
met, majd később holland egyetemeken a tizenhetedik század magyar 
peregrinusai. Elsősorban az ő élményeik leírásából keletkezett az a színes 
és érdekes utazási irodalom, amelynek legismertebb alakjai Szepsi Csom-
bor Márton és Bethlen Miklós, de a kevésbé ismert utazók közül is annyi-
an számoltak be levél vagy napló formájában tapasztalataikról, hogy 
igencsak időszerűnek tetszett egy olyan útikönyv, „peregrinus antológia” 
kiadása, amely éppen ezekből az írásokból szemelget. Hiányt pótolt tehát 
a bukaresti Kriterion kiadó, amikor a Téka-sorozatban megjelentette az 
Utazások a régi Európában c. kis válogatást. Binder Pált, aki a szövege-
ket válogatta, nem lehet egyoldalúsággal vádolni – nemcsak Bécsről 
(Gyulafi Lestár), Páduáról (Komis György), vagy Angliáról és Franciaor-
szágról (Cseffei László, Pálóczi Horváth János) közöl leveleket és fel-
jegyzéseket, hanem a lengyel földre, a bucsáki tatárokhoz, meg a kozá-
kokhoz menesztett erdélyi követek beszámolóit is beleveszi gyűjtemé-
nyébe, amely így a Berzeviczy Márton Vilnából írt levelével kezdődik és 
Ráday Pál „Benderbe menő utazásom Diáriumá”-val zárul. A szövegek 
többsége eredetileg is magyarul íródott, csak kettő fordítás latinból, igaz, 
hogy ezek között van az egyik legérdekesebb útilevél, a Pálóczi Horváthé. 
1628-ban járt Angliában Bethlen Péter kísérője és nevelőjeként. Levelé-
ben beszámol például a puritán angol vasárnap különleges szigorúságáról, 
Oxford és Cambridge „igen kitűnő módon épült” kollégiumairól, majd 
arról, hogy fogadta a francia király Bethleneket. Egy másik peregrinus, a 
később fényes karriert befutó Haller Gábor naplója szűkszavúsága ellené-
re is tele van érdekes momentumokkal; ugyanezt mondhatjuk el Vízaknai 
Bereczk György jó hatvan évvel későbbi feljegyzéseiről. Ez a két magyar 
egyben igen hasonlít: nem szeretnek hajóra ülni. Nem is oktalanul – Hal-

                                                           
365 Szenci Molnár Albert és a magyar későreneszánsz, Szeged 1978, 258 lap. 
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ler 1634-ben majdnem hajótörést szenved, egy évvel később „Elsnör” 
(Helsingör) táján szinte szétfújja hajóját a szélvész; Vízaknai Bereczk 
pedig amikor 1693-ban Hamburgból Hollandiába hajózik, s már egy hete 
vesztegel a tengeren, ezeket a bánatos sorokat jegyzi be naplójába: 

Így ki a szárazon céljára elmehet, 
Kétséges tengerre nem tudom, mért siet. 
Bár a válogatás körültekintő és Binder jegyzetei is általában bőségesek 

és szakszerűek, néhány kisebb hibát azért szóvá tennénk. Baranyai Decsi 
halálának a hírét aligha írhatták meg egy 1596. augusztus 16-án keltezett 
levélben, ha Decsi mester csak 1601-ben mondott búcsút ez árnyékvilág-
nak (22. 1.). Pálóczi Horváth párizsi levelében a helyes szöveg nyilván 
„késlekedés nélkül Itáliába sietünk”, s nem „siettünk” (90. 1.), a jegyze-
tekben „Cantabrigia” nem Canterbury, hanem Cambridge, lévén az érsek 
lakóhelye latinul „Cantuaria”. Az a titokzatos „Emusa” amire Haller Gá-
bor hivatkozik (100. 1.), szerintünk nem más, mint „Enkhuza”, a mai 
Enkhuizen, annál is inkább, mert itt Haller ugyanazt a Paludánust látogat-
ja meg, akiről ugyan Binder nem ad jegyzetet, de aki „Admiranda” nevű 
természettudományi gyűjteménye révén nagy hírben álló világutazó és 
enkhuizeni orvos volt, s gyűjteményét korábban más magyarok, így Beth-
len Péter kísérői is megtekintették. 

Erre utal a „láttam az Paludánust és egész egyet-másit” kitétel Haller 
szövegében. 

Binder Pál előszavában három Nyugatra irányuló főbb erdélyi 
„peregrinációs hullámot” különböztet meg. Ez a rendszerezés az itt közölt 
szemelvények alapján logikusnak látszik (csomópontjai 1587–95, 1628–
30 és 1695), de a tények alapján bizonyos módosításra szorul. Így például 
a húszas évek peregrinációs hulláma már jóval Bethlen Péterék körutazá-
sa előtt megkezdődött, nevezetesen Heidelberg feldúlása után. Az orvos-
tudor Csanaki Máté 1623-ban, Keresztúri Bíró Pál 1625 táján járt Angliá-
ban, s Csanaki például több latin nyelvű művében utal külföldi, s a többi 
közt angliai élményeire. Ez a hullám Medgyesiék és Maksai Péter látoga-
tásával „tetőzik”. De még ennél is szembetűnőbb az 1660-as évek utazási 
hullámának a mellőzése, pedig ez idő tájt Bethlen Miklóson és Jászberé-
nyi Pálon kívül még számos erdélyi látogatott el például Angliába: 
Köpeczi Bálint, Enyedi R. Gáspár, Nadányi János, Tolnai F. István, hogy 
csak néhány nevet említsünk. Nem maradt volna fenn tőlük egyetlen ér-
dekes levél, vagy feljegyzés sem? S ha már itt tartunk, Adami János erdé-
lyi peregrinus Londont és Oxfordot dicsőítő (1670-es, illetve 71-es) latin 
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költeményeit is meg lehetett volna – legalább mint érdekességet – említe-
ni.366 

Az elmúlt években megélénkült a hazai protestáns könyvkiadás is. 
Megindult a református egyház elméleti-kulturális folyóirata, a Confessio, 
s ugyancsak 1977-ben látott napvilágot Zoványi Jenő egyháztörténeti 
lexikonénak legújabb kiadása. Fontos eseménynek kell e könyv megjele-
nését tekintenünk, jóllehet Zoványi műve kerek tizennyolc évig(!) hevert 
kéziratban, s mint azt előszavában dr. Bartha Tibor megjegyzi, ma már „a 
magyar protestáns egyháztörténet jelenlegi állásának nem mindenben 
hiteles reprezentációja”. Így is örülnünk kell nem csupán az egyháztörté-
nészek, de a magyar kultúra, sőt az irodalom történészei számára is ha-
szonnal forgatható mű megjelenésének. A lexikonban összefoglaló cikke-
ket olvashatunk a magyar bibliafordítások és a protestáns felsőoktatás (a 
debreceni, sárospataki, nagyenyedi és pápai református kollégiumok) tör-
ténetéről, a magyar protestantizmus jelentős és kevésbé jelentős, de szá-
montartásra érdemes alakjairól. így azokról a teológusokról is, akik kül-
földi egyetemeken írt disputációkkal, vagy magyar földön kiadott prédi-
kációgyűjteményekkel és más kegyességi művekkel gazdagították a pro-
testáns egyházi irodalmat. 

Az újabb kutatás elég sok olyan részletet tárt föl a peregrinus-
témakörből, amiről Zoványi még nem tudhatott, de előfordult az is, hogy 
némelyik cikkébe pontatlanságok, téves információk csúsztak. Így például 
az „Angol–magyar egyházi érintkezések” címszó alatt meg lehetett volna 
említeni Skaricza Máté angliai látogatását, Fegyverneki és Szegedi Kis 
teológiai műveinek 16. századvégi londoni kiadásait. Téves ugyanebben a 
cikkben az az információ, hogy az iskolaalapító Jászberényi Pál Basire 
„Erdélybe jövetelével egyidejűleg” ment volna át Angliába. Basire 1655 
és 1661 között működött Erdélyben, Jászberényi pedig (amint erre a lexi-
kon róla szóló cikke is rámutat) csak 1659-ben hagyta el Hollandiát, s 
angliai sikere egyik előfeltételének éppen a később visszatért Basire révén 
szerzett kapcsolatai látszanak. Bánfihunyadi Jánosról is jóval többet tu-
dunk (és tudtak már korábban is a kutatók), mint azt, hogy „tanítással 
foglalkozott 1642-ben” – az 1630-as évek elejétől 1646-ban bekövetke-
zett haláláig Bánfihunyadi a londoni Gresham College-ban tanított kémi-
át. 

                                                           
366 Adamit illetően lásd a recenzió szerzőjének cikkeit a kolozsvári Korunk 1977 augusz-

tusi és 1978 októberi számában, valamint Weöres Sándor „Londinum Perlustratum" 
fordítását (Kortárs, 1978 március). 



 

1581 

Néhány esetben (Enyedi György, Köpeczi Balázs) nyilvánvaló hiba 
csúszott bizonyos dátumokba; más esetekben ki tudjuk egészíteni 
Zoványi adatait egyes peregrinusok angliai látogatását illetően, így példá-
ul Erdőbényei Deák János (1635-ben), Bornemisza István (1638-ban), 
Görgei P. Pál és Losonczi Farkas János (1657-ben), Kisvárdai János 
(1662-ben), Nadányi János (1663-ban), Száki Ferenc (1664-től 1666-ig) 
és Hodosi Sámuel (1679-ben) járt Angliában. A Körmendi B. Péterrel 
foglalkozó cikkben megint kínosan nyilvánvaló Cambridge és Canterbury 
összekeverése; a későbbi püspök az egyetemi várost látogatta meg 1663 
nyarán. Hiányolunk a lexikonból néhány olyan 17. századi peregrinust, 
aki ugyan jelentősebb teológiai művet nem írt, de olyan kultúrtörténeti 
jelentőséggel bír, amely ilyen jellegű munkában címszóra érdemesítené. 
Olyanokra gondolok, mint Bakai Benedek, Gidófalvi István, Ladmóczi 
István, Madarasi János, Maksai Péter, Szepsi M. István, Szigethi B. Fe-
renc és Zádori István. A Mezőlaki Jánosról szóló néhány soros kurta in-
formáció azért meglepetés, mert Zoványi, ha máshonnan nem, Trócsányi 
Berta hiányos és néhol pontatlan, de összefoglaló jellegű művéből367 érte-
sülhetett volna Mezőlaki angliai utazásairól és későbbi londoni letelepe-
déséről. Az újabb kutatások alapján biztosra vehető, hogy Mezőlaki 1671-
től 1693-ban bekövetkezett haláláig élt Londonban, alighanem része volt 
az Angliába látogató volt protestáns gályarabok segély- gyűjtő-
felvilágosító munkájában, s még Tótfalusi Kis Miklós is kapcsolatban 
volt vele londoni tartózkodása idején. A lexikon ismeretlen okból csupán 
1670-ig követi Mezőlaki tevékenységét. 

Jóllehet az egyházak, s a magyar protestantizmus múltját bemutató ké-
zikönyvről van szó, az esetleges további kiadásoktól (illetve attól az „új, 
korszerű lexikontól”, amivel a Ráday-levéltár jelenlegi igazgatóját meg-
bízták) már joggal várhatjuk el az újabb fejleményekről beszámoló cikke-
ket. Nyilvánvaló, hogy egyetlen egyháztörténeti lexikon sem lehet teljes 
egy, a Barth Károly teológiáját, s annak magyarországi hatását ismertető 
cikk nélkül. S egy új műnek az eddiginél nagyobb figyelmet kell majd 
szentelnie a diaszpóra protestáns magyarságának tevékenységére; itt 
olyan kiadványokra gondolok, mint Gombos Gyula angolul is megjelent 
könyve a magyar kálvinizmus válságáról, vagy az Európai Protestáns 
Magyar Szabadegyetem munkája és könyvsorozata. Végül az sem ártana, 
ha egy, a jelenlegihez hasonló lexikon statisztikai adatokat is közölne a 
mai magyarországi (és a kisebbségi) magyar felekezeti megoszlásról, a 
                                                           
367 Trócsányi Berta: Magyar református theológusok Angliában a XVI. és XVII. század-

ban, Debrecen 1944. 
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protestáns iskolák, illetve teológiai akadémiák számáról és létszámáról – 
ha tehát nem csupán a múltról nyújtana bőséges információt, hanem a mai 
helyzet reális felmérésében is segítségére lenne az érdeklődő olvasónak. 
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HALÁSZ PÉTER 
A régi és az új haza368 

Vándor Györgyi: Hazatérők, Aurora-könyvek, München 1977, 302 l. 
 
Vándor Györgyi idekint megjelent második könyve két kisregényt tartal-
maz, a gyűjtőcím „Hazatérők”, minthogy mindkettőnek a hőse – jelképes 
és tényleges értelemben – hazatér. Az első kisregény egy „Szigorúan bi-
zalmas!”-átirattal kezdődik: „Zuglóban az X-utca X-szám alatti házban 
holtan találták Láng Márta 45 éves lakost. Illető két évvel ezelőtt, 1968 
szeptemberében turistaútlevéllel kiutazott, a hazatérést megtagadta, azaz 
engedély nélkül tartózkodott külföldön. Kivizsgálni: mikor és hol lépte át 
Láng Márta a magyar határt, ki vizsgálta meg az útlevelét, kinek és mikor 
jelentették a belépést. Kivizsgálni halálának körülményeit, okát, idejét. A 
sajtó teljes kizárásával! Szigorúan bizalmas!” 

A továbbiakban többen vallanak a kihallgatok előtt Láng Márta életé-
ről, múltjáról, megkísérelve fényt deríteni arra, hogy miért „tagadta meg a 
hazatérést” 1968-ban, hogyan és miért jöhetett végül is haza, s vetett vé-
get önkezével az életének. Vall annak a zuglói bérháznak a házmesternő-
je, amelyben Láng Márta lakott, ahonnan eltávozott, s ahol végül is meg-
halt. Vall az elvált férj, Tamás, egy régi barát, akit Garasnak hívnak, egy 
Bobby nevű fiatalember, aki félig-meddig nevelt fia volt Mártának, 
Bobby anyja és Márta anyja unokatestvérek voltak. Vall Magos, a főnök, 
Flóra a barátnő és egy Molnár Ákos nevű férfi, aki részt vett azon a tár-
sasutazáson, amelyet az IBUSZ szervezett Párizsba, s amelynek csoport-
vezetője Láng Márta volt. Márta ugyanis utolsó budapesti esztendeiben az 
IBUSZ alkalmazottja volt, s minthogy több nyelvet beszélt, külföldre in-
duló csoportok vezetését bízták rá. A kihallgatottak vallomásaiból azon-
ban nem kerekedik ki portré, ahogyan ők látták és ismerték az asszonyt, 
túlságosan ellentmondó és következetlen. Vándor Györgyi igen meggyő-
zően ábrázolja ezeken a tanúvallomásokon keresztül, hogy mennyire 
megközelíthetetlen marad az ember azok számára is, akik úgy vélik, hogy 
csaknem mindent tudnak róla. Az olvasó azonban mégis megtudja, hogy 
ki volt valójában Láng Márta és miért tért haza meghalni. Halála előtt 
levelet írt ugyanis valakinek, akit szeretett; egy orosz fiatalembernek, 
Jurijnak, aki a Szovjetunióból ugyanoda tért haza, ahová Márta is szere-
tett volna hazatérni: Izraelbe. Egy fontos megkülönböztetést kell itt előre-

                                                           
368 Megjelent a Új Látóhatár 1979. évfolyam 1-2. számában. 
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bocsátani. Aki elhagyja szülőhazáját, vegyen irányt bármely ország felé, 
telepedjék le bárhol: emigráns. Bevándorlót egyedül Izrael nem ismert és 
nem ismer el. Izraelbe nem „emigrál” az ott letelepülni szándékozó, de – 
héber szóval— „alijjázik”, vagyis: hazatér. S jóllehet Láng Márta Izrael-
ben akarta újra kezdeni, s folytatni életét, oda hazatérni, mégsem tudott. 
Válsága bepillantást enged azoknak a belső konfliktusába, akik immár 
képtelenek arra, hogy második hazát találjanak. Emigrálni? Azt talán 
igen. Hazatérni? Csakis a szülőföldre. Búcsúlevelében írja Jurijnak: 

„Az a társadalom – az izraeli – téged befogadott, engem nem. Pedig én 
még csak konkurrencia sem voltam senkinek, mindössze megélni szeret-
tem volna. Nem adtak kenyeret. Voltam tanár is, tisztviselő is, raktári 
munkás, meg kifutó is. Mindenhonnan kirúgtak azzal, hogy öreg vagyok. 
Mi volt az én hibám? Nem tudom ... Azaz hogy ... az utóbbi napokban, 
amióta véglegessé vált az elhatározásom, sejteni kezdtem valamit. Azt, 
hogy tulajdonképpen igaza van ennek a mindenhonnan összeszaladt, újból 
néppé válni akaró népnek, amikor nem fogad el engem. Azért van igaza, 
mert én valóban más vagyok." 

A kisregény végső fejezetében az írónő elmondja Láng Márta megér-
kezését a budapesti Ferihegyi repülőtérre. Az útlevélvizsgáló tiszt a haza-
tért fiatalasszonyt beküldi egy szomszédos szobába: várjon ott reá. A be-
szélgetés később hosszúra nyúlik, sőt a tiszt szobát nyittat a repülőtér 
tranzit-szállodájában, s átadja inspekcióját, hogy nyugodtan beszélgethes-
sen Láng Mártával. Mert jóllehet egymásnak sem árulták el az első per-
cekben, de fölismerték egymást: iskolatársak voltak valaha, mindketten 
ugyanabban a gimnáziumban érettségiztek, egymás közelében laktak, 
életük, sorsuk azonban merőben másként alakult: míg Márta nem tudott 
megalkudni a diktatúrával, az osztálytársból ÁVH-s tiszt lett. Kettejük 
beszélgetése hosszú és drámai. Mindkettőt szenvedélyesen érdekli az: 
hogyan tehette a másik azt, amit tett, hogyan lehetett az egykori kedves 
fiúból államvédelmis tiszt, hogyan szánhatta magát rá arra éppen ő, aki 
szenvedett az elnyomatástól és az igazságtalanságtól, aki gyermekkorá-
ban, kora ifjúságában az üldözöttek közé tartozott, hogyan tudja egyeztet-
ni a lelkiismeretével, hogy másokat vegyen üldözőbe, a mások között 
számtalan olyat, aki ugyanolyan ártatlanul került a hatalom útjába, mint 
annak idején ő és családja? A tisztet viszont az érdekli szenvedélyesen, 
hogy ha már egyszer elhatározta Láng Márta az Izraelben való letelepe-
dést – amely felé őt is kimondani és megnevezni sohasem mert vágy von-
zotta –, hogyan térhetett vissza – ide? Ez a fejezet azért a legmegragadóbb 
része a kisregénynek, mert megkísérlik megmagyarázni egymásnak a 
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megmagyarázhatatlant. Életérzéseket, élményeket, belső zűrzavart, a 
múlthoz való kötődést, képtelenségét és lehetetlenségét annak – legalább-
is egyesek, s talán sokak számára annak, hogy szülőföldjükön kívüli föld-
re – hazatérhessenek. 

„Nincs hazánk, Dániel – mondta az asszony —. Ez az álmodozó, pesti 
származású újságíró, ez a Herzl, nem gondolt arra, hogy csak a zsidónak 
maradt zsidó talál hazára ősei földjén. Az Európát megélt zsidó, ha onnan 
kiüldözték is, tovább bolyong. – Mi lesz veled, Márta? – kérdezte a tiszt 
és erélyes mozdulattal nyomta el a cigarettát. Ez már nem a te gondod, 
Dániel. Pecsételd le az útlevelemet és hagyjál menni. Látni akarom a 
Lánchíd felett a sirályokat. Ki akarok szaladni a hóesésbe. – Féltelek, 
Márta. Azért féltelek, mert túl sokat tudsz. Túl sok igazat. Ennyi igazság-
gal nehéz élni. Az asszony elmosolyodott. – Ezután a beszélgetés után 
már te is többet tudsz, mint szerettél volna. Sajnálom, hogy elszomorítot-
talak. Isten veled, Dániel.” 

A magyarázatot tehát itt találjuk meg, az asszony életének legutolsó 
pillanataiban, ő, aki nem tudott – számára – idegen földre „hazatérni”, 
hazatért szülőföldjére, amelyen élni nem tud többé. Csak meghalni. Drá-
mai írás, feszültségteljes, megragadó őszinteséggel nyújt bepillantást egy 
korszerű vergődés lelki útvesztőjébe. 

A kötet második kisregénye Izraelben játszódik és hőse többé-kevésbé 
hasonló dilemmával küzd, mint Láng Márta. Pedig merőben más jellegű 
hős, másféle karakter. Elöljáróban Vándor Györgyi elmondja olvasóinak 
– azoknak, akik nem tudják – ezek száma alkalmasint nem kevés –, hogy 
kicsoda Lasik Roitschwantz, akit feltámaszt Jeruzsálem határában 

Rachel sírján. A „Lasik Roitschwantz mozgalmas élete” című regényt 
1928-ban írta Ilja Ehrenburg. Egy cingár kis foltozószabóról szól, aki 
Oroszország Hornéi nevű kisvárosában született és élt. Hornéi utcáján 
egyszer megáll egy plakát előtt és felsóhajt. Ez a veszte. Egy „elvtársnő” 
feljelenti, minekutána lobogó- és címergyalázásért börtönbe zárják. A 
dutyiban Lasik gyermeki jóhiszeműségével kergeti a maga igazát, hóhéra-
inak is anekdotákat mesél, velük is humorizál és nem érti az egészet. Mire 
fecsegését megunják és szabadon eresztik, szabóműhelyébe már beleült 
valaki. Odébb áll egy házzal, majd amikor saját hazájában nem boldogul, 
átmegy Lengyelországba. Ott bolsevik ügynöknek nézik és szintén le-
csukják. Végigcsücsüli Lengyelország összes fegyházát, az után tovább 
megy. A németországi Königsbergben egy patikus ad neki munkát, táp-
szerreklámként kirakatába ülteti és csonttá-bőrré éhezteti. Berlin, Párizs, 
London következik, mindenütt ugyanez a sorsa. Végső kétségbeesésében 
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felül Liverpoolban egy hajóra és csatlakozik a Palesztinába tartó zsidó 
kivándorlókhoz azzal, hogy ... „a zsidók nem értenek hozzá, miként kell 
szervezetten verekedni, amiből egy kis reményt meríthetek, hogy még 
életben maradhatok”. 

Lasik Roitschwantz-nak, ennek az orosz Svejknek azonban Palesztiná-
ban sincs nagyobb szerencséje, Palesztina akkor még angol gyarmat, 
kommunista kémnek nézik, tömlöcbe zárják, amikor kiszabadul, elván-
szorog Rachel sírjához – és ott éhenhal. Vándor Györgyi 1970-ben – mint 
újkori Rip Wan Winkle-t – feltámasztja. A szatirikus kisregény – talán 
nem meglepő módon – arról szól, hogy miként jut el Lasik Roitschwantz 
másodszor is Rachel sírjára és hal meg másodszor is, ha nem is éhen, de 
kimerültén, reménytvesztetten, föladva minden vágyat és kedvet a további 
küzdelemhez. Mert 1928-tól 1970-ig, amíg Lasik Roitschwantz aludt 
Rachel sírján, sok minden megváltozott a világban, Palesztinában, de az 
emberek alapjában véve mégsem változtak sehol és az, aki a szívében 
illúziókkal, naiv reményekkel, eltelve jóakarattal és az önvédelem iránti 
kevés született ösztönnel éli életét, arra többé-kevésbé minden korban 
vereség vár. Mert a kis orosz foltozószabót természetesen új, szovjetunió-
beli bevándorlónak nézik az izraeliek, rossznéven veszik panaszait, hiszen 
az oroszországi „hazatérők” megkapnak mindent. Most bezzeg minden 
kijár, új lakás modem bérházakban és mindezt természetesen az egykori 
letelepülők adójából, akiknek véres verítékkel kellett kezdeniük új életü-
ket, szemben a mostaniakkal, akiknek minden az ölükbe hull és ráadásul 
még nem is hálásak érte. Többször és többen átejtik a szegény kis orosz 
foltozószabót, mint új letelepülő, különböző kedvezményeket élvez, az 
első két esztendőben vámmentesen hozathat be magának automobilt és 
más egyéb háztartási cikkeket, jóakarói hamar fölismerik naivitását, s 
nem is kérnek tőle más egyebet, csak azt, hogy az ő kis kék könyvecské-
jével hozathassanak maguknak autót, televíziót, mosógépet, egyszóval 
„átveszik tőle” első két évre engedélyezett vámmentességét. Minthogy 
öreg már és akadékoskodó, munkához nehezen jut és ahol jut, onnan ha-
mar kikerül, munkanélküli segély járna neki, de amikor meglátják kék 
könyvecskéjében, hogy Cadillacot hozatott magának Amerikából, vám-
mentesen, akkor ugyan kevés kétségük lehet aziránt, hogy az agyafúrt kis 
fickónak a bőre alatt is pénze van. A kisregény végén így kiált fel: „Én 
vagyok az új bevándorló, a hálátlan, akinek semmi sem elég. Én vagyok 
az, aki lakást kaptam az államtól, pedig semmit nem tettem ezért az álla-
mért! Énnekem minden jár, a fiataloknak semmi! Adjanak rám sárga csil-
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lagot, lássa mindenki, hogy én vagyok az új bevándorló, aki miatt nem 
tudnak megházasodni a leszerelt katonák!” 

A két kisregény szoros rokonságban van egymással, sorsát ábrázolja 
azoknak, akik ebben a mi nagyon bonyolulttá vált világunkban élhetetle-
nek az élethez. Láng Márta nem tud „új hazát” találni másutt, mert ahhoz 
a régihez túlságosan erős, eltéphetetlen szálak fűzik, változatlanul és gyó-
gyíthatatlanul „Senecában és Bachban” gondolkozik és „ki akar szaladni a 
pesti hóesésbe, látni akarja a Lánchidat és a híd fölött a sirályokat”. És aki 
éppen ezért, mert ilyen nehezen szakad el a múltjától, élményeitől és em-
lékeitől, menthetetlenül igazságtalan azokkal szemben, akik nagyobb 
energiával, több sikerrel küzdik le magukban mindezeket a visszahúzó 
erőket, akik tehát: életrevalóbbak. Valószínű, hogy Vándor Györgyinek 
mind a két kisregénye igazságtalan Izraellel szemben és mégis tartalmaz 
egy belső, egyéni igazságot, amelynek következménye – végzetes. A hő-
sök nem „fellebbeznek”. Megnyugszanak az ítéletben. Sőt, annak még 
végrehajtására is vállalkoznak. 
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SZÉPFALUSI ISTVÁN  
A sajtóértekezlettől a láz enciklopédiájáig369 

– Szilágyi Domokos német nyelvű versantológiája – Bernhardt Bultmann 
emlékének 
 
„Szisz” – ahogyan Szilágyi Domokost barátai nevezték – a háború bor-
zalmait olyan korban élte át, amikor a gyermek szívesebben játszik ólom-
katonákkal. A személyi kultusz korszakának kitelepítéseivel már tudato-
san szembesült, úgyszintén a szűnni nem akaró német ki- és visszaván-
dorlási hullámokkal. Költészetét eközben áthajtja a „kairos”, vagyis a 
számára egyszer megadatott és rendelkezésre álló, sajnos nagyon is rövid-
re szabott idő kényszere. Betegség, kórházi tartózkodások, orvosok, csa-
lád, barátok, ital és a látomások okozta korlátozások elviselhetetlen kény-
szerként szakadnak rá, s ezek ellenében kell kihasználni lehetőségeit. 

Gondolatban számtalanszor visszatér a megoldatlan feladatokhoz. A 
hivatalosan „nyolc ló vagy negyvennyolc ember” számára engedélyezett 
vagonokban – ugyan ki tartja be az előírásokat: azok mindig az alattvaló-
kat kötelezik, de sohasem a hatalmon lévőket! – Szilágyinál 150 deportált 
utazik, vagyis „150 senki, akit vár a csattogó fogú ismeretlen, – tikkadt 
torok, – kiszáradt gyomor, – őrültté borzult idegrendszer, – szomjas tüdő, 
mely öklendezi a rab levegőt, – elaszott hát, amelyre sziszegve vár a kor-
bács, – eltompult tarkó, amelynek kibányászták már az ólmot”. Mi, hát-
ramaradott 3 1/4 milliárdnyi képzeletbeli olvasói vagyunk azok az össze-
préseltek, akikre gondol, amikor így szól: „itt élsz / – hát élsz-e mondd – / 
felsőbbrendű szögesdrótok között / az őrtornyokból felsőbbrendű gép-
fegyverek vigyázzák lépteid.” Ebben az ő világában 

 
„... beszélni tudsz ugyan de nem tanácsos  
és nem tanácsos hallgatni sem  
és nem tanácsos aludni nem tanácsos virrasztani  
nem tanácsos enni nem tanácsos éhezni  
nem tanácsos robotolni nem tanácsos kibújni a munka alól  
nem tanácsos betegnek lenni  
nem tanácsos egészségesnek lenni  
nem tanácsos járni  
nem tanácsos helyben ülni  

                                                           
369 Megjelent a Új Látóhatár 1979. évfolyam 1-2. számában. 
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nem tanácsos megszökni nem tanácsos maradni  
nem tanácsos tűrni nem tanácsos lázadni  
nem tanácsos gondolkodni sírni nevetni  
nem tanácsos meglátni társad cafatokban lógó húsát  
nem tanácsos félrefordulni égre bámulni szemed földre sütni  
nem tanácsos sajnálni akit hideg vízzel locsolnak a havon  
nem tanácsos sajnálni akit élve eltemettek  
nem tanácsos sajnálni akit élve megégettek  
nem tanácsos részt venni  
nem tanácsos közömbösnek maradni  
nem tanácsos élni  
nem tanácsos meghalni – – ” (Halál árnyéka). 

 
Szilágyi költészetét lényegesen átszőtte a halál gondolata. A beszélge-

tőtársait mindig önmaga meghatározó, inkább szófukar költő alig beszélt 
halállátomásairól, az elmúlás mégis lépten-nyomon kicseng költészetéből. 
Mintha kicsengetné az óra végén az életből a szerzőt. Állandó belső har-
cainak bizonysága a „nem akarok meghalni sem” (Emeletek), a „szédülök 
egy / két méter mély sír előtt” (Tél), a „halált sem / sírnék én / – ha véle 
éreznék” (Február), akkor is, ha hosszabb-rövidebb ideig tartó betegsége-
iből felgyógyulva egyre fogyó, mert semmivel sem indokolható remény-
ségből merít: „Van, van, van tovább – 'talp alatt harangvirág' / kondul / 
utolsót, / fehér felhő / feketül, / játszik / koporsót, / ...” (Betegen); „tudjá-
tok: én mégis hiszek” (Kétfelé). 

Harmincnyolc éves korában, amikor vágya teljesülése – „szeretnék élni 
2000-ig” (Ballada éjjel) – még lehetségesnek látszik, a halállal való állan-
dó foglalkozás közben, a haláltáncot járó Kaszástestvérből előbb Halál-
testvér, majd Halálbarát lesz. A kezdetben szörnyű halál („egy golyó sza-
badít meg”) költészetében átváltozik („így hát a félt halál sem / oly kér-
lelhetetlen” (Bartók), amíg végül is Johann Sebastian Bach lelki énekeit 
idézve „jöjj, szép halál”-ként jelentkezik. 

 
„Alulírott, ki szólott nagy-kiáltván: 
'Hiszek, Uram! Légy segítségül 
az én hitetlenségemnek!' –, 
alulírott, megutálván 
a föltámadás szadizmusát, 
alulírott, a 20. század hetedik 
s a 7. század huszadik emeletén egyszerre, 
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ideiglenesen...” (Kérvény). 
 
Ideiglenesen él a családban és magányán kívül emberek között, lakó-

helyein és klinikákon. Ideiglenesen volt távol, ideiglenesen volt jelen. 
Ideiglenesen tartózkodott a számára mindig korlátokat jelentő otthonban, 
hazája házában. Hӓndel, Vivaldi, Honegger, Beethoven, Bartók és Mozart 
voltak hivatottak, hogy ledöntsék a korlátokat, melyeket előzőleg orvosok 
és hatóságok, családok vagy az őt megértő barátok jótanácsok formájában 
emeltek. „A hangversenyterem kitágult. / Mindig elárvulunk egy kicsit, 
ha növekszik a tér. / Beethoven karnagy úr, hát nem hallja, hogy mást fúj 
az emberiség?!” (Beethoven). 

„Van út – kiút nincsen. – Ha már halni kell: hát szemből. Halál?... 
'El vagyok veszve, azt hiszem'” (Héjjasfalva felé). 
 
„Harminchat múltam. / Mire várok? 
Valószínűleg a halálra. / Olyannyira zsúfolt a múltam,  
amennyire a jövöm árva. / Dög leszek én is nemsokára –  
őrült: ezen munkálkodom,... 
Mert nagyon elég volt. Hiszen / tudjátok” (1974). 

 
„A láz e költője – mondja róla Haldimann Éva – az emberi létben nem 

ismer nyugalmat. Minden idill mögött ott settenkedik az elmúlás. Ebben a 
kötetben költészete egyetlen peres eljárás a gonosz 
mindenüttjelenvalósága és az elmúlás ellen. Az ún. hosszú verseiben szür-
realista látomások expresszionista képek színárnyalataival, népi dalla-
mokkal és misztikus ráolvasásokkal vegyítődnek. Gyakran, pl. a 'Halál-
tánc-szvit'- ben, betétek (zsoltárok, Shakespeare) felelnek költői gondola-
tokra. Verseinek formája is avantgardista elidegenedési hatások alá kerül 
és újabb feszültségi mozzanatokat idéz elő. Mindez azonban sohasem 
csúcsosodik hatásvadászatba” (Neue Zürcher Zeitung, 1977. dec. 1.). Sőt, 
olykor avantgardellenes vonásokat is tartalmaz, amikor önmagát és vilá-
gát ironizálja: „csak annak van tekintélye, / ami érthetetlen” (Tél). 

Nem keresett elismerést, nem részesült benne. Csak halála biztosította 
számára az őt megillető helyet a magyar nyelvterület irodalmának „legna-
gyobbjai” között. „Szégyen, nem szégyen, de most már / fáradt vagyok. / 
Nincs fárasztóbb, mint a dicséret” (Napforduló). 

A fáradtságnak ebben az időszakában az ital- és a nyugtatószerek hatá-
sát tükröző tekintetét napszemüveggel és széleskarimájú kalapjával lep-
lezte mások előtt. Törékeny csontjai miatt Kolozsvárott végül elengedhe-
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tetlen kísérője a bot. De még ilyen állapotban is a keletközép- európai 
nemzetiségi kisebbségek időszerű kérdéseinek megoldását kereste. Tette 
ezt lázasan is. Válaszát „Bartókijában fogalmazza meg, ahol az egymással 
rímelő keresztnevek („románul Marinka, magyarul Margitka”) is a köl-
csönös megértést sürgetik. Az együttélés, a mindennapok természetes 
feszültségein („napi kis megalkuvások” / Feszülő ideggé /) túl kell lépni. 

„Körösfői lányok,  
mármarosi románok,  
sátron sívó arabok,  
kunyhón tengő törökök:  
hogy a nóta régi 
s hogy mindig új: így örök –  
egy nyelven szól az mind,  
magyarul, románul,  
s ki más értené,  
ha nem Bartók tanár úr?!” 

Szilágyi Domokosra így fokozott mértékben érvényesek Sütő András 
szavai, aki a németül 1974-ben megjelent (Otto-Müller-Verlag, Salzburg) 
„Új romániai magyar lírai antológia” előszavában többek között a követ-
kezőket mondja: „Az ország, amelyben él, a költői eszméknek, művészi 
áramlatoknak is küzdőtere... Költészete a tekintetnek azt a bizalmát – óha-
ját és sürgetését is –, tükrözi, amely népeket és kultúrákat nem képes 
egymás fölött, csak egymás mellett látni, a boldogság-egyenlőség íratlan 
alkotmánya szerint. S bár mindahány másként rakja egymás mellé a sza-
vakat, a jelenség, mit közösen alkotnak: maga is fehér kagyló ama kan-
csónyi tiszta vízben, melyet szürrealisták adományoztak metaforikusán a 
művészeteknek; talán a megértés emberi lankadtsága, fegyverek zajában a 
költészet elhaló gyöngesége miatt, vagy ellenkezőleg: a mélységekből 
fehér kagylóval felbukkanó kékarcú gyöngyhalász légszomjas fájdalmára 
figyelmeztetve. Félszárnyúlag a metaforák sem repülhetnek.” 

Miközben a soknemzetiségű jugoszláv Adria partján a turistatérképet 
böngészem, románok és magyarok évszázados ellentétén rágódom. Szíve-
sen engedem magam a valóságtól elfordulva látomásszerű álomba ringat-
ni. Osztrákok, magyarok, románok és szlávok milyen boldogan élhetné-
nek egymás mellett, sőt együtt. Az Adria felől feltörő vihar előszele ha-
mar felriaszt képzeletbeli álmodozásaimból. 

Az életből önként távozott költő halálának egyéves évfordulójára írott 
tárcájában mondja Barbara Frischmuth: Szilágyi olvasása közben tudato-
sul az olvasóban „mily csekély mértékben lírai ennek a költészetnek az 
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alaphangja. Formai sokrétűsége és szuverenitása ellenére olyat állít, ami-
nek kötelező ereje van. Megdöbbentő, milyen mértékben foglalkozik az 
élettel az, aki mindig a halálra gondol” (Die Presse, Bécs, 1977. október 
27.). 

Az előttünk fekvő kötet megjelentetése Bernhardt Bultmannra, a salz-
burgi Otto-Müller-Verlag ugyancsak túl hamar elhunyt lektorának kez-
deményezésére vezethető vissza. Az új romániai magyar lírai antológia 
szerkesztési munkálatai során figyelt fel Lászlóffy Aladár mellett Szilágyi 
Domokosra. A láz enciklopédiája című német kötet a bukaresti Kritérion 
Kiadó gondozásában 1972-ben megjelent Sajtóértekezlet című – az 1956-
1971 közti időszak verseit tartalmazza – kötetből válogat. Nemcsak a for-
dítást, hanem a gondos válogatást is Éva és Román Czjzeknek, az ismert 
bécsi fordító házaspárnak köszönhetjük. A védőborítót Alexander Czjzek 
grafikus készítette. Így a kötet családi közösség munkájának eredménye. 

A kötetet Bécsben, 1978. március 6-án az „Alté Schmiede”-ben rende-
zett irodalmi esten mutatták be. Traute Foresti és Wolfgang Gasser, a 
Burgtheater művészei olvastak fel verseket. Az Osztrák Rádióban Traute 
Foresti külön adásban is ismertette Szilágyi Domokos írói pályáját és fel-
olvasott néhány verset. 

Szilágyi költeményei megrendülést váltanak ki. Felkeltik a vitatkozó-
kedvet. A költőtől gondolatai folytatását követelnénk. Szilágyi Domokos 
az ilyen szembesülés elől azonban mindig kitért, hogy a következő pilla-
natban ismét támadásba lendüljön: „Kicsi ember, tudsz-e / szépeket ha-
zudni, / szép álnokságot hinni? – Van-e erőd: utolsóig / minden poharat 
kiinni?” (Bartók Amerikában). 

Kolozsvárott, két esztendővel ezelőtt, Szilágyi Domokos a poharat tu-
datosan és önként az utolsó cseppig kiitta. Egészségünkre? Javunkra! 
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RÓNAI ZOLTÁN 
Erdély helységnevei370 

Ernst Wagner: Historisch-statistisches Ortsnamenbuch für Siebenbürgen, 
Böhlau Verlag, Köln-Wien 1977, 526 lap 
 
A Studia Transylvanica sorozat negyedik köteteként jelent meg német 
nyelven Ernst Wagner erdélyi történelmi-statisztikai helységnévtára, be-
vezetéssel a terület történelmi statisztikájába. A sorozat kiadója egy erdé-
lyi szász munkaközösség (Arbeitskreis für Siebenbürgische 
Landeskunde), mely 1962 óta Nyugat-Németországban folytatja a múlt 
század negyvenes éveiben megkezdett munkát. Tagjai „a népek közti 
megértés és tolerancia szellemében”, modern tudományos módszerekkel 
akarnak Erdély múltjával foglalkozni. 

Erdélyben minden helységnek több neve van; a magyaron és románon 
kívül német, sőt néha szász tájnyelvi is, míg régi okmányokban latinokat 
találunk. Így egy többnyelvű helységnévtár szükségességét már száza-
dokkal ezelőtt érezték. Az elsőt a humanista Zsámbóki János (Sambucus) 
adta közre Bécsben 1566-ban. A közeli és a távolabbi múltban számos 
átkeresztelés történt, a közigazgatási beosztás 1848 óta nyolcszor válto-
zott és a különböző népszámlálások adatai nehezen hozzáférhetők. Wag-
ner és munkatársai tizenegy éves munkája eredményeként az érdeklődő 
sok mindent megtalál ebből, így a szoros értelemben vett helységnévtáron 
kívül minden helység első oklevéli említését (Gyulafehérvár pl. 1177-ben 
bukkan fel, Gyerőfidongó viszont csak 1900-ban), az összlakosság adatait 
1850, 1880, 1910, 1930, 1956 és 1966 népszámlálása alapján, az 1930-as 
részletes nemzetiségi adatait (helységenként!), továbbá minden helység 
hovatartozását az érvényben lévő, 1969-es közigazgatási beosztás szerint. 
A gazdasági adatok 1974-ig érnek. 

Erdély „a népek országútján” fekszik és sokaknak a hazája lett. Moz-
galmas története a helységnevekben is kifejezésre jut. Wagner nem akar 
az etimológiával részletesebben foglalkozni, mert „az elmúlt száz évben a 
nacionalista színezetű etimológia kísértésének csak kevés kutató tudott 
ellenállni” (18–19. lap). Mindenesetre utal a rómaiak előtti földrajzi ne-
vekre (Maros, Szamos, Olt, Ompoly), megállapítja, hogy a római hely-
ségnevek fennmaradtak, de nem használatban, beszél szláv és bolgár ere-

                                                           
370 Megjelent a Új Látóhatár 1979. évfolyam 1-2. számában. 
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detű nevekről és megemlíti a népetimológia tévedéseit egyes nevek értel-
mezésénél: „Cuman”-ból (azaz ,,kun”-ból) pl. „Kemény” lett. 

A kiadvány 160 oldalas első részéből hadd ragadjunk ki néhány figye-
lemre méltó megállapítást. 

A román történetírás egy ideje „a három román országról” beszél 
(Moldva, Havasalföld és Erdély). Bár az újkorban az erdélyi lakosság 
többségét románok alkotják, Erdélyt a XIII. századtól kezdve „román 
országnak” minősíteni történelmileg hamis (33. lap). Wagner rámutat más 
elhamarkodott következtetésekre is. Erdélyben 1300–1350-ből mintegy 
2000 okmányilag említett helységet ismernek, másrészt a pápai adólistá-
kon kereken 950 plébánia szerepel. Pascu ebből azt vonta le, hogy a többi 
helységnek ortodox, román és szláv lakossága volt. Figyelmen kívül 
hagyta, hogy az összeírások nem terjedtek ki különböző területekre (orbai 
szék, Barcaság, a szebeni prépostság nagyrésze), nem említi a megürese-
dett plébániákat, a szegénységük miatt adómenteseket, sem azokat, me-
lyeknek egyházi kegyuruk volt, míg a leányegyházak csak kivételesen 
szerepeltek. 

Nagyon tanulságos a háborúk, éhínségek és járványok által elpusztult, 
azaz pusztává vált települések kutatása (németül Wüstungskunde). Általá-
ban a megtizedelt magyar és német lakosság helyére román lépett; az ere-
deti lakosság maradványai sokszor beolvadtak, máskor elvándoroltak. 
Beszterce városában 1770–75 körül a román családoknak csak 29 száza-
léka szerepel vezetéknévvel, de ezeknek jelentős része bevándorlásra utal 
(Moldovan, Muresan, Soméban). A besztercei járásban a román lakosság 
ott éri el a 40 százalékot, ahol Basta pusztításai 1603–1605-ben különösen 
nagyok voltak. Másutt csak 17 százalék. 

A szerző csak a középkorban is létező, okmányilag bizonyított telepü-
lésekkel foglalkozik és nem veszi figyelembe Coriolan Suciu romándák 
névlistáját (Bukarest 1967). Megállapítja, hogy sehol sem bizonyítható be 
a település folytonossága a helységnév megtartása mellett. Másrészt 
azonban úgy véli, hogy az 1950 óta folytatott régészeti kutatások hozzájá-
rulnak a római folytonossági elmélet alátámasztásához (latin eredetű 
nyelvet beszélő elemek folytonos jelenléte). 

Ami a hivatalos átkereszteléseket illeti, németesítésről, magyarosítás-
ról és románosításról beszél. A német neveket II. József vezette be 1784-
ben, nem nacionalista, hanem racionalista meggondolások alapján: a bécsi 
központi közigazgatás munkáját akarta vele megkönnyíteni. Az új német 
nevekben sok a téves fordítás, mások pusztán hangbeli hasonlóságon ala-
pulnak (Ákosfalva – Achsdorf). A magyarosítás 1880 után erősödik és – a 
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románok és szászok ellenállása dacára – sokszor a tényleges helyzethez 
alkalmazkodik: Szászberéte Magyarberéte lesz s lakói valóban magyarok, 
német nem akad köztük. Viszont míg a magyar többségű Magyarnemegye 
megtartja a nevét, a román többségű Oláhnemegyéből Felsőnemegye lesz. 
Hasonlóképpen járnak el azután románok 1920 után: a helységnevekben 
megmarad a Romána vagy Románesc jelző; az Unguresc, Secuiasca és 
Saseasca megváltozik. 1945 után folytatódnak az átkeresztelések és el-
tűnnek a „csúnya” és a „diszkrimináló” nevek, melyekben pokol, száraz, 
disznó, sár, sánta, lyuk stb., ill. jobbágy, csángó vagy zsidó szerepel. 
Helységeket neveznek el román történelmi alakokról is (Mihai Viteazu, 
Sincai, Horea), 1948 után Brassó átmenetileg Orasul Stalin lesz, míg 
Lukafalvát Dózsa Györgyről nevezik el (Gheorghe Doia). 

A mai Románia nem ismeri a „nemzeti kisebbségek” fogalmát és 
„együttlakó nemzetiségekről” beszél. Azonban ez is diszkriminális, mivel 
a románok nem „együttlakók”, hanem csak a többiek. Másrészt a gyakor-
lat nem áll összhangban a hivatalosan meghirdetett nemzetiségi politiká-
val sem. A helyzet 1972 óta megint kínosan emlékeztet a múlt nacionalis-
ta gondolkozásmódjára. 

Külön kitér Wagner az asszimiláció kérdésére, mely akkor kezdődik, 
amikor a családban más nyelvet kezdenek használni. A vegyesházasságok 
szerinte ebből a szempontból 1945 előtt csak másodrendű szerepet ját-
szottak. Ami a vallást illeti, az évszázadok folyamán bevándorolt ortodox 
szláv, bolgárok és görögök elrománosodtak, a katolikus szlávok elmagya-
rosodtak és volt példa a csehek elnémetesedésére. Félreismerhetetlen a 
korreláció a nemzetiség, az anyanyelv és a vallás között. Ami a nemzeti-
séget és az anyanyelvet illeti, a három nagy csoportnál (románok, magya-
rok, németek) az elhajlás nem haladja meg az egy százalékot. 

Sok adatot találunk a lakosság szociális struktúrájáról, foglalkozásáról, 
iskolai végzettségéről, de a mezőgazdaság jogi helyzetéről, a lakásépítés-
ről és a kivándorlásról is. Megtudjuk pl., hogy 1930-ban Erdély lakossá-
gának 16 százaléka volt városi, 1974-ben pedig 49,9 százaléka; hogy 
arányszám szerint több zsidó, örmény és német végez középiskolát, mint 
román, és több román, mint magyar, s hogy az erdélyi románság művelő-
dési átlaga meghaladja más országrészek román lakóiét. Ami a kivándor-
lást illeti, az adatok a két világháború közötti időre vonatkoznak és el-
mondják, hogy a Romániából kivándoroltaknak csak 3–5 százaléka volt 
román! 

A szerző végső következtetése talán ebben az idézetben van: „Amióta 
megbízható és átfogó adatok állnak rendelkezésre – legalább a XVIII. 
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század eleje óta –, a románok alkotják Erdély lakosságának a többségét. 
Viszont e terület különös jellemvonása, hogy mellettük századok óta ki-
sebb-nagyobb nemzeti és felekezeti kisebbségek léteznek. Ez mindnyájuk 
javára is vált, bár az együttélés nem mindig volt feszültségmentes. Ennek 
az együttélésnek, a kölcsönös befolyásnak és megtermékenyítésnek a ta-
nulmányozása – a sovinizmus és a nacionalizmus határmódosítások nél-
küli legyőzésére – nemzetekfeletti, európai érdek” (75. lap) 

A kiadvány fogyatékosságai közé tartozik, hogy csak a történelmi Er-
délyre vonatkozik a Partium és Temesköz nélkül. Nem ölel fel tehát min-
den Magyarországtól Romániához csatolt területet. Helyszűkében le kel-
lett mondani a közigazgatási változások részletes ismertetéséről s így pl. e 
sorok írója a helységnévtárból nem tudta megállapítani, melyik megyéhez 
tartozott Székelyzsombor 1889-ben. Másrészt a szerző érdeklődésének a 
középpontjában érthetően a Királyföld, a szászok lakta vidék állt. Elisme-
résre méltó azonban tárgyilagosságra való törekvése – ami nem mindig 
jellemezte az erdélyi szászok köréből származó kiadványokat –, és a nem 
német forrásmunkák bőséges használata. Óvatosan ügyelt arra, hogy ne 
keveredjék területi és nemzetiségi vitákba, s a fenti idézetből kitűnik, 
hogy népe sorsának jobbra fordulását határváltozások nélkül képzeli el. 
Nem tér ki a nemzetiségek mai helyzetének minden részletére (szervez-
kedés, nyelvhasználat stb.) s így nem elégíthet ki mindenkit. Viszont sok-
kal több, mint egy többnyelvű helységnévtár. A több mint 500 oldalas, 
albumalakú kötet majdnem elengedhetetlen segédeszközzé lehet azok 
számára, akik ma Erdély múltjával és jelenével foglalkoznak. 
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KABDEBÓ TAMÁS 
... holtig tanul371 

Trombitás Dezső: Küldetéstudat és embergazdálkodás. Los Angeles 1978, 
56 lap 
 
Holtig tanul a jó pap, s tanít, holtig tartó gondok között. Ez Trombitás 
Dezső református lelkész üzenete híveinek, lelkésztársainak és nekünk, 
akik e vékony, de magvas magyar füzetet olvassuk. Akarva-akaratlanul 
hagyományt ápol és lelkiismeretet élesztget az amerikai reformátusság 
nemecsekje: az egykori tatabányai esperes, aki Hollywoodban, az előme-
netel helyett, makacsul, mint valami szigeten, a hívek mellett kötött ki. 

Irodalmi lapba nem mint Isten embere, hanem mint ékesszavú magyar 
kívánkozik be Trombitás, könyveinek, színdarabjának, pamfletjeinek so-
kasága mögül, tusakodva a hitért, a hollywoodi nyájért, a magyarság meg-
tartásáért. Akár osztjuk hitét, akár nem, magatartása, a Debrecenből jötté-
két megkövető nyakassága, árgomentomainak a saját sorsával írt ereje, 
meggyőz. Meg, mert maga is emlegeti, s ha ismered őt, nem kétled, ebben 
is őszinte, márminthogy nem szentemberrel, hanem gyarló bűnössel be-
szélsz. Trombitás Dezsőben ezért (ha katolikus is lennél, vagy Isten ne 
agyja, istentelen) magadra ismerhetsz. Küldetéstudatában látod önmagad 
„eddig és ne tovább” horizontú ambícióját, embergazdálkodása alatt saját 
cselekvő, mondhatni dialektikus fatalizmusodra lelsz. 

A könyvecske három esszéje, jó lélekkel olvasva, ráhangolódva, hihe-
tetlenül tanulságos. Az első pár lapon, remek megjelenítő erővel elénk 
állít egy fiatal papot, amint a háború árnyékában megvetni igyekszik lábát 
egy elhagyott faluban. A második esszé az 1952-ben kelt esperesi szék-
foglaló újranyomása. A karaktervonások közé bevésődik, kitörölhetetle-
nül, a bátorság, de az idealizmusnak is egy, szinte könnyelmű változata. 
Mert Trombitás Dezső, az építendő jövő, az Istenáldotta jószándék ener-
giatöbbletével megtöltve bátrabban polemizál, mint azt a helyzet s a ha-
talmak elviselnék. A harcba belekalkulálja a vereséget, csakúgy mint a 
győzelmet: „És hogyha néha-néha győzök, ő járt, az Isten járt előttem, 
kivonta kardját, megelőzött”, mondja Adyval. Elestén fölállva, mint min-
den igazságra törekvő ember, a dogmákon túl azokhoz az újtestamentumi 
mottókhoz vezet bennünket, amelyeket az agnosztikusok is magukévá 
tehetnek: „aki tudna azért jót cselekedni és nem cselekszi, bűne az an-
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nak.” Kaliforniai konferencián elhangzott előadása a „pamflet” záró da-
rabja. A Magyar Egyház Los Angelesben egyetlen nagy példabeszéd a 
szétszórtságban élő egyházról a szétszórtságban élő magyaroknak. Alap-
igazsága ez: „Bárhová vetheti is őt a sorsa: a génjeibe beleprogramozott 
múlt és kultúra, a nemzeti karakter kíséri őt nemzedékről nemzedékre.” 
Szinte áthalljuk két nemzeti költőnk másodfélszázadot ölelő, sorsunk által 
egyesített sorait: Hazádnak a magasban légy híve ó magyar. 

Nem mindenki gondolkozik így, sokunkban kihunyt vagy szunnyad a 
láng, sokan – Trombitás szavaival – kétfelé sandítanak, kétarcúan manő-
vereznek, kétszívűek. Sőt, tegyük hozzá, szívet cseréltek. Szépfalusi Ist-
ván bécsi lelkészkollégát és szociológust hívja tanúnak, mi lesz, az el-
anyátlanodott vagy a „beolvadt” magyarokból. „Magyar voltam, de oszt-
rák lettem. Így hozzájuk s nem önökhöz tartozom.”... „Mivel osztrák ál-
lampolgár vagyok, azért nem vagyok hajlandó önnel magyarul beszélni.” 
Elveszett bárányai az egyháznak, oldott kévéi a kint élő magyarságnak. A 
rövid tanulmányban a hollywoodi lelkész csak implikálja, nem mondja ki, 
hogy az ilyen választásos beolvadás természetellenes. Gyermekéveink 
élményanyaga, akkori lelki függőségünk, lojalitásunk, hasadás nélkül 
éppúgy nem tagadható meg, mint ahogy a természetes beolvadási folya-
matok sem megállíthatók. Külföldön születő gyerek szülőhazája már az 
az ország lesz, ahol született, s nem az, ahol szüleit nemzették. 

Trombitás Dezső gondolatébresztő, dialektikus lelkigyakorlatai, szép 
magyar nyelven, lelket melengető jó stílussal vágnak utat magunkhoz, 
szívünkhöz. Tanulsága, tanúsága megszívlelendő: „...az egyháznak kö-
szönhetjük anyanyelvűnk ápolásán kívül az óhazával való lelki-szellemi 
kapcsolat fenntartását, valamint történelmi múltunk és kultúránk megőr-
zését.” Hát igen, így volt ez a török időkben, s hellyel-közzel így igaz ma 
is. 
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SANDERS IVÁN 
Tradíciók ellensége, tradíciók fenntartója372 

Linksz Arthur: Visszanézek ... Ifjúkorom Magyarországon, Twenty-First 
Century Hungarian Publishing Corp., New York 1977,380 lap 
 
Előbb-utóbb mindenki meg szeretné írni élete történetét. Legtöbben, per-
sze, felhagynak a gondolattal, mert úgy érzik, hogy az olvasókat csakis 
híres emberek életútja, rendkívüli eseményeket feltáró önéletrajzok érdek-
lik, s nem az egyszerű sorsok, a viszonylag eseménytelen életek. Talán 
eszükbe sem jut, hogy „névtelen” írók visszaemlékezései és naplói gyak-
ran izgalmasabbak, tartalmasabbak, államférfiak, hadvezérek, ünnepelt 
színészek, sportolók protokoll-memoárjainál. A magyar irodalom igen 
gazdag emlékiratokban, sőt egyes kritikusok szerint prózánk csúcstelje-
sítményei nem regények, hanem önéletírások, naplók, krónikák. Az iro-
dalmi memoár az utóbbi évek magyar literatúrájának is kedvelt műfaja – 
elég, ha Kárpáti Aurél, Granasztói Pál, Lesznai Anna, Déry Tibor, Vas 
István és mások nagysikerű életrajzi írásaira gondolunk. Hivatásos írók 
autobiogrófiáit természetesen elsősorban irodalmi műveknek tekintjük; 
vannak aztán életrajzok, melyeknek főleg dokumentumanyagát értékel-
jük, némely memoárt pedig a szerző személye, közéleti szerepe tesz érde-
kessé. Amatőr író emlékirata mégis kicsit zavarba hozza a kritikust. Nem 
igazságos mindenáron esztétikai igényekkel föllépni, a dilettantizmus 
vádjával előhozakodni, ugyanakkor nehéz figyelmen kívül hagyni az iro-
dalmi szempontokat, kiváltképp, ha nem-író szerző – saját bevallása sze-
rint – mindig is az irodalom, a humán kultúra vonzásában élt. 

Linksz Arthur szemészprofesszor, az amerikai–magyar szellemi élet 
ismert alakja 1900-ban született Galgócon és 1939 óta él Amerikában. 

Visszaemlékezéseiben egy ortodox zsidó családból származó fiatalem-
ber magyarországi életútját igyekszik felvázolni, egy lelkes költőjelöltét, 
aki tizenkilenc éves fejjel örömmel üdvözli a proletárdiktatúrát, és csak 
annak bukása után választ szolidabb, polgáribb pályát. A memoáríró 
azonban nemcsak egy „öregedő européer” magyarországi emlékeit idézi 
fel; a főtéma ellentmondásokkal terhes viszonya rabbiapjával. Az az ér-
zelmi-szellemi ambivalencia, amely a legtöbb modem magyar–zsidó ér-
telmiségi írásaiban felfedezhető, Linksz Arthur könyvében – minthogy a 
Nyugaton élő 78 éves szerzőnek szépítgetésre, diszkrét elhomályosításra 
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már végképp nincs oka – mentegetőzések nélkül jut érvényre. De ironikus 
módon az író nyíltsága, a hovatartozás problémájának kitartó feszegetése, 
a szigorú és zárkózott apja iránt érzett Hassliebe ismételt elemzése teszi – 
végső soron – terjengőssé, formátlanná az életrajzi jegyzeteket. Linksz 
Arthur nem hallgat el semmit, közölhetnékje már-már kényszerré válik. 
Távoli barátok, rokonok szellemét idézi meg a régmúltból, homályba ve-
sző emlékeket élesztget, mert attól tart, hogy „ha az agyam megszűnik 
működni, akkor ezek az események megnemtörténtté mutálódnak. Meg-
szűnnek, megsemmisülnek.” Ez a mentési kísérlet, az elmúlás feltartózta-
tása emberileg nagyon is érthető, sőt méltányolandó, csak sajnos arra 
kényszeríti az írót, hogy sok kitűnő életrajzi mozzanat mellett marginális 
alakoknak, jelentéktelen epizódoknak, közismert tényanyagnak is helyet 
adjon. Nehezen szokjuk meg az állandó elkalandozásokat, közbeszúráso-
kat, az ünnepélyes és ugyanakkor szerénykedő írói hangot, a „kegyes”, 
„nyájas” olvasóhoz intézett félreszólásokat, régies nyelvtani alakok kissé 
maníros használatát stb. Ezek a sajátosságok inkább hatnak zavarólag, 
mint az itt-ott feltűnő pongyola fogalmazás, magyartalanság, vagy az 
egyébként hatalmas ismeretanyaggal rendelkező író emlékezetkihagyásai 
{Szép Ernőnek tulajdonítja a „Nem mondhatom el senkinek, / Elmondom 
hát mindenkinek” kezdetű Karinthy-verset, Naphta helyett Hans 
Castorppal azonosítja Lukács Györgyöt stb.). 

De a stiláris és egyéb csorbák nem rontják Linksz Arthur könyvének 
értékét, hitelét. Különösen érdekesek feljegyzései apjáról. A szerző önnön 
magyarságával, zsidóságával kapcsolatos kételyei, konfliktusai tulajdon-
képpen édesapja „kétlakiságára” vezethetők vissza. Mint hithű zsidó és 
ortodox pap, az apa „áhítattal várta a Messiást, de magyar hazafi is volt.” 
Linksz Arthur gyerekkorát ultravallásos környezetben töltötte,, ezért ben-
ne is éppúgy nyomot hagyott az ortodoxia „nemzetekfölöttisége”, mint a 
felvilágosult zsidó rétegek optimizmusa, önérzetes hazaszeretete. Ez ma-
gyarázza többek között azt is, hogy mint sok más asszimilált magyar zsi-
dót, őt is fiatal korában hidegen hagyta a cionizmus eszméje. „A zsidók 
kiegyezés korabeli 'emancipációja' – írja – és a zsidó vallásnak valamikor 
nem sokkal később a 'bevett' felekezetek közé való 'recepciója' fényes 
csillagokként ragyogtak a magyar égen. (Az idézőjeles szavakat még ma 
is Apám szájából hallom.) És jószívű, istenfélő Ferenc József királyunk 
napként világított, melengetett zsidót, nem-zsidót egyaránt. És miért is 
lett volna egy neolog magyar zsidó cionista? Hiszen a mi Messiásunk már 
eljött, a mi számkivetésünk már végétért. Az ortodox zsidó, az más. An-
nak majdhogy jobban esett volna, ha csak 'megtűrt' marad és nem kell 
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érzelmileg az állam, a környezet céljaihoz, ambícióihoz, fájdalmaihoz 
alkalmazkodnia” . 

A Visszanézek ... írójának életútja azért is érdekes és tanulságos, mert ő 
éppolyan közel áll a vidéki ortodox zsidóság érzésvilágához, mint az asz-
szimilálódott nagyvárosiéhoz. Fellázadt apja életformája, értékrendje el-
len, de bűvköréből nem szabadult, intelmei ma is fülében csengenek, nem 
tudja végérvényesen túltenni magát a vallásos zsidók tilalmain, előítélete-
in. (Mint gyakorló New York-i szemorvos megmosolyogja chaszid páci-
enseinek naiv babonáit, de vonzódik is hozzájuk, jól érzi magát velük. 
Ugyanakkor sóvárogva és neheztelve gondol ismerős orvosok amatőr 
kvartettjeire, a franciául is beszélő kollégákra, akik „az 'úri' osztály gyer-
mekei, nem olyan gyermekszobátlan első generációsok, mint én va-
gyok.”) Linksz Arthur „tradíciók ellenségének, tradíciók fenntartójának” 
érzi magát, aki „Anatole France-i szkepticizmust buberi miszticizmussal 
keverve, a végén kényelemszerető liberális burzsoá doktorrá nőtte ki... 
magát.” Mint fiatalember azonban forradalmi eszméket vallott, és ezzel – 
noha az alkalmazkodási készség benne éppúgy kifejlődött, mint az enge-
detlenség, nemegyszer magára haragította apját. Huszadik századi magyar 
írók emlékiratait olvasva meggyőződhetünk róla, hogy az apa-fiú konflik-
tus ezekben is döntő fontosságú életrajzi elem – a témát éppúgy megtalál-
juk a zsidó származású Vas István életrajzi regényében, mint a keresztény 
Granasztói Pál visszaemlékezéseiben. És habár az egyikben az apa egy 
nagy textilüzlet igazgatója, a másikban tekintélyes belvárosi orvos, nem 
kevésbé nehezményezik fiaik politikai-szellemi radikalizálódását, mint a 
devecseri rabbi gyermekének lázongásait. 

Linksz Arthur könyve kortörténeti szempontból is figyelemre méltó. A 
szerző megkapóan ír a század eleji kisvárosok hétköznapjairól, a felvidéki 
és dunántúli falusi zsidóság életéről, Pozsony zsidó negyedeiről, taninté-
zeteiről stb. (Érdemes összevetni Linksz Arthur könyvének Pozsonyról 
szóló fejezetét Peéry Rezső Requiem egy országrészért c. kötetével, 
amelyben az író gyerekkora Pozsonyát idézi vissza. Mintha Linksz és 
Peéry nem is ugyanarról a városról írnának.) 

A szerző budapesti és New York-i praxisévei során a modern magyar 
kultúra számos hírneves alakjával összetalálkozott, néhányan közülük 
páciensei is voltak. Apró történetei, jellemzései Kassák Lajosról, Ignotus-
ról, Bartók Béláról, Lesznai Annáról irodalomtörténeti szempontból sem 
érdektelenek. De legfőbbképpen mégiscsak ifjúkori emlékei vonzzák, 
élete első húsz évének élményei. Az idestova negyven éve külhonban élő 
Linksz Arthur emlékezéseiben visszatér anyanyelvéhez, szülőföldje kultú-
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rájához, pontosabban a század első két évtizedének megújhodott magyar 
irodalmához. „Életemnek azt az első negyedét, amelyet ebben a könyvben 
megörökíteni próbáltam, a magyar nyelv bűvkörében töltöttem – vallja a 
szerző –. Kevés megmaradt családom, kevés megmaradt barátaim jobban 
megértik, ha, amit elmondandó vagyok, magyarul mondom el.” 
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HAAS GYÖRGY 
Lírai számvetés373 

Jobbágy Károly: Szentendrei búcsú. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1978,143 lap 
 
Jobbágy Károly személyes sorsa lírájának fő tárgya; versvilága egy külö-
nösen nehéz életút vallomásos dokumentuma. Aki érteni akarja költésze-
tét, annak voltaképpen az életrajz tájait kellene bejárnia. Költészete fejlő-
dési irányának az elmúlt harminc esztendő társadalmi körülményei voltak 
a meghatározói. Ezt tükrözi a Szentendrei búcsú című verseskötete is, 
amely a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában jelent meg. 

A Szentendrei búcsúban jelen van a naplószerű közlés, az emlékező 
beállítás és az események töprengő, reflexív feldolgozása is. Megszólal a 
személyes gyász, az érzelmes és az indulatosan vádló panasz, a vesztesé-
gek miatti fojtó keserűség, a gyötrő felelősségtudat, az elkeseredett ön-
vizsgálat, a kétségbeesés és a drámai eszmélkedés. 

Verseiben mindenekelőtt a gyermek- s ifjúkor, a személyiség korai ta-
pasztalatvilága, a pályakezdés látszik elhatározóan fontosnak. Az akkor 
kapott indítások, az eszmélkedés éveiből hozott emlékek felnőtt tudatában 
sem veszítették el érvényességüket, nem fakultak meg. A küzdelemben 
erejét vesztő költő már nyitó soraiban ilyen tanácsot ad önmagának: „...a 
világot megváltani... nem a te dolgod ... fütyöréssz inkább új fülekbe, 
kinek baja van elfeledje ...” 

Jobbágy Károly azok közé tartozik, akik érzékenyen fogják fel a lehe-
tőségek szűkre szabott korlátait. Ellenkező előjelű diktatúrákat átélve, 
szembesül a század történelemfilozófiai kérdéseivel, amelyekre a választ 
a szeretet erejében bízó, személyiségének szuverenitását védő magatartás 
elvei szerint adja meg, őrizve a hit és kételkedés egyensúlyát. Ezt az alap-
állást egy széthulló világban próbálta megőrizni, amelyben elveszett a 
törvény, az embertelenség megcsúfolta a szilárdnak tetsző emberi érték-
rendet. 

A személyes gyász hangjai szólalnák meg a kötet címadó versében. 
Vujicsics Tihamér, a barát emlékének állított szavakkal emlékművet. „A 
Szábornán túl, lenn a völgyben / a tímár-templom udvarán / gyülekezik 
már megbűvölten / körben pár hívő, sok pogány. / Kint még a nyár villan 
utolsót / a Duna zöld tükre fölött, / asztalra csapnak egy tök-alsót 
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1604 

/viharvert vízi ördögök. / A dombon arany csorog végig / a még lihegő 
zöld tövén, / érleli az Úr vörös vérét / fürtökbe zárva, körbe vén / falakon 
kúszik fel az este, / a köveket lilára festve.” 

Jobbágy Károly verseit az élményi és tematikai változatosság jellemzi; 
a természetről, tájról, szerelemről, a legkülönbözőbb impressziókról, élet-
helyzetről és hangulatról spontán módon, egyszerű formákban szól. Az 
etikai szemlélete, az értéktudata, a nehéz idők kísértései és kényszerei 
ellenére sem sérült meg, érvényét nem veszítette el. Rejtettebb alakban a 
most megjelent verseiben is jelen van. A Keserű köszönet című költemé-
nyét viszont disszonánsnak érzem. Nehezen képzelhető el, hogy a költő 
ebben valóban saját gondolatait adta vissza. Sokkal inkább az uralkodó 
hatalom elvárásainak látszik eleget tenni, amikor a chilei juntáról szólva, 
szinte menlevelet ad a három évtizedes diktatúrának. 

Költeményeinek jelentős részét az önvizsgálat és a számvetés mélyről 
fakadó indulata tartja drámai feszültségben. Arról tanúskodnak e versek, 
hogy Jobbágy Károly ege az utóbbi esztendőkben nem derült fel, léttudata 
némely tekintetben még komorabb lett, érzésvilága nem jutott közelebb a 
békéltető összhanghoz. Ezt jól érzékelhetjük a részben feleségéhez írt 
szerelmi lírájában. A vívódás visszafogott, a kínzó feszültségeket érzel-
mesen tompítja a merengő-tűnődő lélek; az intim életszférákban, a szemé-
lyes bensőségben húzódó vallomásos, sejtető és átszűrő módszerrel jelení-
ti meg a valóságtudat drámáját. Számot vet a vétkesség, bűn, lelkiismereti 
parancs, önvád, hűtlenség komplexusaival, elsősorban ezek szorításából 
próbál menekülni. 

Kiáll a küzdők, mérkőzők sorából (Hónapok ... élet...). Vereségérzete, 
megsűrűsödő rezignádója a hetvenes évek korhangulatának költői jelzése. 
Fiatalkori eszményeihez, az őszintén humanista szocializmushoz való 
ragaszkodása és ezeknek az eszményeknek állandó számonkérése Job-
bágy Károly lírájának alapmotívuma. A humanizmus jegyében perli a 
történelemben elsodort hitét. Ennek az emberségnek művészi megvallása 
adja a költő megszenvedett lírájának sugárzó erkölcsiségét. A hatvan felé 
közeledő, József Attila-díjas Jobbágy Károly költészetével a hazai kritika 
mindig mostohán bánt, szinte alig vett tudomást róla. Talán azért, mert 
Jobbágy sohasem tartozott irodalmi klikkhez vagy modemnek kikiáltott 
irányzathoz. Mindvégig magányos költő maradt. Sohasem törekedett fel-
tűnésre, kifejezésmódja minden mesterkéltségtől mentes, szinte a min-
dennapi beszéd határát súrolóan egyszerű. Az olvasók bizonyára ezt érté-
kelik benne: versesköteteit szinte napok alatt elkapkodják. Talán jó is ez 
így: az olvasók fontosabbak, mint a kritikusok. 
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HANÁK TIBOR 
Az elfelejtett Palágyi Menyhért374 

 
A Magyar Tudományos Akadémia értesítője, a Magyar Tudomány című 
folyóirat 1979/6. száma közli Albert Einstein születésének 100. évfordu-
lójára rendezett emlékülés anyagát. Neves fizikusaink szólaltak meg, köz-
tük Marx György, Perjés Zoltán, Nagy Károly, viszonylag rövid, de kitű-
nő előadásokban. Az emlékülés anyagához hozzácsatoltak néhány cikket, 
melyek igyekeztek Einstein és a relativitáselmélet jelentőségét a fizika és 
a filozófia szempontjából kiemelni. Előadások sora foglalkozik az előz-
ményekkel, visszanyúlik a görög bölcseletbe Herakleitoszhoz, végigkíséri 
a térre és időre vonatkozó megállapítások történetét, megmutatja, hogyan 
formálódnak a relativitáselmélet előfeltételei és építőkövei, csak épp 
Palágyi Menyhért nevét hiába keressük az emlékülés anyagában, de még 
a kiegészítésül közölt cikkek szövegében is, pedig annak szerét ejtették, 
hogy Németh László relativitáselméletről szóló, 1933-ban, csaknem har-
minc évvel Einstein koncepciójának megszületése után írt három oldalas 
véleményét újra lenyomassák. Csupán a majd 70 lapnyi Einstein-ciklust 
lezáró utolsó cikk utolsó lábjegyzete említi meg, hogy „nem került az 
áttekintésbe Palágyi Menyhért neve (sem), mivel az ő relativitáselmélettel 
foglalkozó írásai csak németül jelentek meg”. (483. 1. 35. sz. jegyzet.) 

Csakhogy itt egyrészt nem az a mulasztás, hogy Palágyi relativitásel-
mélettel foglalkozó tanulmányait nem ismertették, hanem hogy még ez a 
megjegyzés sem veszi tudomásul Palágyi Menyhért téridő-elméletét, 
mely 1901-ben, három évvel Einstein felismerése és hét évvel Minkowski 
elméleti megfogalmazásai előtt látott napvilágot, vagyis nem a relativitás-
elmélet után, hanem a relativitáselmélet előtt keletkezett Palágyi-írásokat 
kellett volna tekintetbe venni. Másrészt pedig aligha menti a magyar tu-
dós kifelejtésének tényét az a védekezés, hogy Palágyi ezeket a munkáit 
németül írta. A tér és idő problémájával foglalkozó első tanulmánya, „A 
szemlélet törvénye” a budapesti Jelenkorban jelent meg 1896-ban (36–40. 
sz.), a kiforrott nézeteit tartalmazó „A tér és idő új elmélete” című mun-
kája pedig a magyar filozófiai folyóirat, az Athenaeum 1901-es évfolya-
mában, s ugyanez évben adták ki Lipcsében ennek német változatát „Ne-
ue Theorie des Raumes und dér Zeit” címmel. A német nyelv használata 
tehát aligha lehetett akadály. Ha pedig mégis az lenne a Magyar Tudomá-
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nyos Akadémia illusztris tagjai számára, ha az idegen nyelv használata 
miatt rekesztenek ki valakit a magyar tudománytörténetből, akkor igen 
bőkezűnek kell lenniök a magyar személyiségekről való lemondásban, 
hiszen ezen az alapon kódexíróinkat, Janus Pannoniust, Dudith Andrást, 
vagy Liszt Ferencet, Mannheim Károlyt és Lukács Györgyöt egyaránt 
mellőzhetnék idegen nyelvű írásaik miatt. 

De nem ez a lehangoló fonákság a lényeg, hanem az, hogy teljesen 
megfeledkeztek Palágyi Menyhért tér-idő-elméletéről, melyről a német 
filozófiai folyóirat, a Zeitschrift für philosophische Forschung (1950/2.) 
azt írta, hogy „az európai gondolkodástörténetben először fogja fel a teret 
és időt polaritásnak és négydimenziós egységnek”. A Preussische 
Jahrbitcher-ben (1926/3.) azt olvassuk, hogy „a relativitáselmélet parádés 
része, a híres 'négydimenzionális sokféleség' Palágyi zseniális felfedezése 
volt.” A nagy német nyelvű lexikon, a Brockhaus szintén úgy könyveli el 
Palágyi téridő-elméletét, hogy „ez lett a relativitáselmélet filozófiai alap-
ja”. A természettudósok 85. találkozója 1913-ban Bécsben külön foglal-
kozott Palágyi relativitáselmélettel kapcsolatos érdemeivel. Az épp most, 
1979 júniusában Bécsben megjelent Austeda-féle filozófiai lexikonban 
(Lexikon der Philosophie, Wien 1979) két címszavat is találunk 
Palágyiról. Az egyik Palágyi működéséről, a másik Palágyi világképéről 
(„Palágyi'sche Welt”), a négydimenziós téridő-folytonosságról ír. Ludwig 
Klages vitalista német filozófus „A szellem mint a lélek ellenlábasa” (Dér 
Geist als Widersacher dér Seele. 3. Aufl. München–Bonn 1954) című 
hatalmas művében három fejezetet szentel Palágyi Menyhértnek: könyve 
42. fejezetének ez a címe: „Palágyi Menyhért kutatásai”, az 52-é: „Galilei 
és Palágyi”, a 62. fejezet alcíme pedig: „Palágyi 'virtuális mozgása'”. 

A német szakirodalom, de még a lexikonok is a relativitáselmélet elő-
készítőjének, filozófiai előfutárának nevezik a magyar gondolkodót, 
Klages Galilei mellé teszi Palágyi nevét, de a Magyar Tudományos Aka-
démia folyóiratának a relativitáselmélettel foglalkozó száma nem veszi 
tudomásul munkásságát és egy félresikerült jegyzetben azzal indokolja a 
mulasztást, hogy Palágyi németül írt, ami csaknem egyértelmű azzal a 
magyarázattal, hogy nem veszik figyelembe, mert híre volt külföldön, 
mert jelentősége túlnőtt az ország határain. Más kérdés, hogy Palágyi 
Menyhért elmélete befolyásolta-e a relativitáselmélet megalkotását, hogy 
Einstein ismerte-e Palágyi koncepcióját a téridő egységéről; ennek a kér-
désnek eldöntése nélkül is tény marad azonban, hogy Palágyi Menyhért 
megelőzte Einsteint s ezért a német tudományos élet a relativitáselmélet 
előkészítőjének tekinti. Ezt mindenesetre megtehette, meg kellett volna 
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tennie a Magyar Tudományos Akadémiának is a relativitáselmélettel és 
előzményeivel foglalkozó kiadványában. 

Palágyi Menyhért 1859-ben született Pakson és Darmstadtban halt meg 
kerek 55 évvel ezelőtt 1924 júliusában (nem pedig 1926-ban, mint a ma-
gyar Filozófiai Kislexikon írja és nem is 1929-ben, mint Sándor Pál filo-
zófiatörténete állítja.) Kezdetben szépirodalmi ambíciói voltak, mint öcs-
csének, Palágyi Lajos költőnek. Egy ideig a Koszorú című folyóiratot 
szerkesztette, majd filozófiai problémák felé fordult. Tanulmányait a Je-
lenkorban és a Magyar Társadalomtudományi Szemlében közölte; köny-
vei jelentek meg, köztük Az ész törvénye (1896) és Az ismerettan alapve-
tése (1904), majd a kolozsvári egyetem magántanára lett, végigjárta a 
nagy német egyetemeket, megismerkedett és vitába szállt olyan neves 
bölcselőkkel, mint a fenomenológia megalapítója, Edmund Husserl, a 
Nobel-díjas Rudolf Eucken, továbbá Volkelt, Wundt, Meinong, Klages és 
az „Als ob”-bölcselet képviselője, Hans Vaihinger, aki azt írta Palágyiról, 
hogy az első találkozásukon „igen komoly és igen alapos férfi,  jelentős 
koponya benyomását tette rá, s ez írásaiban be is igazolódott”. (Schneider, 
Die erste Periode Melchior Palágyis. Würzburg 1942. 11. o.) 

Palágyi Menyhért nemcsak a téridő-elméletével alkotott jelentősét, ha-
nem matematikai, logikai, ismeretelméleti és pszichológiai munkáival is. 
A szakirodalom mint valódi felfedezést tartja számon több elgondolását. 
Ezek között a legmaradandóbb hatást váltotta ki az élmények és a szelle-
mi aktusok, az élet és a tudat mint a folytonosság és szakaszosság szem-
beállítása. Innét elindulva alkotja meg vitalista, biocentrikus filozófiáját, 
mely jelentős mértékben befolyásolta a német bölcseleti gondolkodást. A 
relativitáselmélettől és általában a természettudományos problémáktól 
elfordult, s mindinkább az élet, az ember és a fejlődés problémáival fog-
lalkozott. 1918-ban a Károlyi-kormány idején állást vállalt a magyar kul-
tuszminisztériumban, majd Darmstadtba utazott, az ottani művészkolóni-
ában élt és Hermann Keyserling „bölcsesség iskolájában” („Schule der 
Weisheit”) tanított. Válogatott műveit Ludwig Klages adta ki három kö-
tetben. 

Ezt a Palágyi Menyhértet felejtette el a Magyar Tudományos Akadé-
mia emlékülése és a Magyar Tudomány júniusi száma. Nagy mulasztás, 
de nem pótolhatatlan. Ha már halála 55. évfordulóján nem is, de majd 
december 26-án, születésének 120. évfordulóján méltóan emlékezhetnék 
meg az ország tudományos élete a relativitáselmélet magyar előkészítőjé-
ről, a vitalista filozófia megalapítójáról, a jeles matematikusról, logikusról 
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és pszichológusról, a nemzeti kultúránk lelkes képviselőjéről, a harcos 
magyarról, Palágyi Menyhértről. 
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BORBÁNDI GYULA 
Bombák és katonák375 

Julián Borsányi: Das Rdtsel des Bombenangriffs auf Kaschau, 26. Juni 
1941; R. Trofenik, München 1978 (Studia Hungarica 16. kötet), 260 l. 
Peter Gosztonyi: Hitlers Fremde Heere, Econ Verlag, Düsseldorf-Wien 
1976, 545 l. 
 
Kassa volt Magyarország számára a második világháború Sarajevója. A 
város ellen 1941. június 26-án végrehajtott légitámadás szolgáltatott ürü-
gyet arra, hogy a magyar kormány hadat üzenjen a Szovjetuniónak és 
ezzel az országot belesodorja a második világháború hadműveleteibe. 
Míg azonban Sarajevo esetében hamarosan kiderültek a merénylet részle-
tei és tisztázódott, hogy kinek az érdekeit szolgálta, ki készítette elő és 
hajtotta végre, Kassa ügyében még ma is, majd négy évtizeddel később, 
sötétben tapogatódzunk. A kassai bombázást használta fel Bárdossy mi-
niszterelnök arra, hogy Moszkvával szemben a hadiállapotot kinyilvánítsa 
és magyar csapatokat küldjön a Szovjetunió földjére. A nyilvánosságot a 
hírközlő szervek úgy tájékoztatták, hogy Kassa ellen szovjet gépek követ-
tek el támadást és a miniszterelnök is ilyen értelemben indokolta meg a 
hadbalépést. A háború alatt természetesen gondolni sem lehetett arra, 
hogy bárki is a hivatalos indokolást kétségbevonja és a való tények felde-
rítésére vállalkozzék. Aligha kapott volna ehhez megfelelő nyilvánossá-
got, miután 1939 óta működött a cenzúra és ilyen ügyben aligha mutatko-
zott volna nagyvonalúnak, megértőnek, vagy lazának. A háború befejezé-
se után meg ugyanilyen természetességgel terjedt el az a beállítás, hogy a 
Kassára bombákat ledobó gépek németek voltak, a magyar és német ve-
zérkar közös akciójáról van szó, amelynek az volt a célja, hogy Magyar-
ország háborúba lépését kellően alátámasszák és az ország lakosságával 
elfogadtassák. A magyar és a német vezérkar tehát ilyen alávaló mester-
kedéssel kényszerítette ki a hadüzenet elküldését. Sokáig tartotta magát ez 
a felfogás és a háborút követő politikai légkörben ugyancsak nem akadt 
senki, aki ennek cáfolatára, a tények és a valóság tisztázására szánta volna 
rá magát. Egy külföldön élő szakember vállalkozott arra, hogy utána néz-
zen, mi történt 1941. június 26-án Kassán és mi az igazság az egymásnak 
ellentmondó korábbi közleményekben, tanúvallomásokban, emlékezések-
ben, történelmi adalékokban. 

                                                           
375 Megjelent a Új Látóhatár 1979. évfolyam 3-4. számában. 
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Borsányi Juliánt 1941-es hivatali beosztása és szakmai felkészültsége 
eleve illetékessé tette arra, hogy a kérdéssel foglalkozzék és a tisztázás 
folyamatát elindítsa. Kétségtelen, hogy a magyarországi történészeket is 
izgatta a probléma és némely részlet feltárásában, adatok és adalékok ösz-
szegyűjtésében hasznos munkát végeztek. A teljes igazság felderítését 
Magyarországon azonban nehezíti – erősebben fogalmazva azt mondhat-
nám: akadályozza – az ország külpolitikai érdeke, amely aligha engedhet-
né meg, hogy a vizsgálatok esetleg a Szovjetunió szempontjából előnyte-
len eredménnyel záruljanak vagy megsemmisítsék azt a megdönthetetlen-
nek kinyilvánított tézist, hogy Kassát németek bombázták. Aki ugyanis 
minden részrehajlás nélkül és tárgyilagosan csakis a tények felderítésére 
kezd kutatásba, annak minden lehetőség és mindenféle eredmény kocká-
zatát vállalnia kell. Borsányi Juliánt semmilyen önös érdek vagy mások 
érdeke nem befolyásolta kutatómunkájában. Független ember lévén, nyu-
godt lélekkel vállalhatott bármilyen eredményt. 

A ma Münchenben élő volt katonatiszt, 1941-ben mint százados, a 
Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó Országos Légvédelmi Parancsnok-
ság hadiműszaki törzskarában szolgált és munkacsoportja a polgári és 
üzemi légvédelem műszaki kérdéseivel foglalkozott. A kassai légitámadás 
körülményeinek felderítése hivatali beosztásánál fogva is érdekelte, hi-
szen ez volt az első lehetőség, hogy a légoltalom hatékonysága kiderül-
jön. Borsányit ettől kezdve nem engedte nyugodni a kérdés, mi történt 
voltaképpen 1941. június 26-án, ki, kinek a megbízásából és miért dobott 
bombát a magyar városra. 

A több mint két és félszáz lapos német nyelvű munka több évtizedes 
adatgyűjtő és kutatómunka eredménye. A szerző minden dokumentumot 
beszerzett, az összes írott forrásokat megvizsgálta, minden elérhető tanút 
kikérdezett, éveket vett igénybe a részleteknek levelezés útján történő 
tisztázása. Az eredményt nem tekinti véglegesnek, hiszen nem jutott tu-
dományosan igazolható és megnyugtató végső magyarázathoz. A kérdés 
ugyanis, hogy ki bombázta Kassát, Borsányi könyvének megjelenése után 
sem zárható le. Ő maga művét nélkülözhetetlen adatgyűjteménynek fogja 
fel, amely segítheti a későbbi kutatókat és megkönnyítheti a még kellően 
fel nem tárt részletek tisztázását. A könyv olyan új utakat nyitott, amelye-
ken érdemes továbbmenni és olyan eshetőségeket villantott fel, amelyekre 
érdemes figyelni, abban a reményben, hogy egy napon sikerül végleges és 
meggyőző magyarázathoz jutni. 

Borsányi 1941. június 26-át a magyarság története tragikus dátumának 
nevezi. Jelentősége legalább olyan, mint volt a Mohi pusztán 1241. április 



 

1611 

11-én elszenvedett vereségnek, az 1526. augusztus 29-i mohácsi csatának 
vagy az 1920. június 4-én megkötött trianoni békediktátumnak. Kassa egy 
olyan folyamatot indított el, amelynek népet és országot pusztító követ-
kezményei voltak. A szerző mindenképpen elhibázott lépésnek nevezi a 
Szovjetunió elleni hadbalépést, mégha valószínűtlennek tetszik is, hogy 
Magyarország kimaradhatott volna a hadműveletekből. A casus bellinek 
nyilvánított légitámadás nem igazolta a végzetes lépés megtételét, még 
akkor sem, ha – mint a szerző írja – a támadók valóban szovjet repülők 
lettek volna, ami szerinte kezdettől fogva kétséges volt. Súlyosbította az 
ügyet, hogy a hadüzenet az alkotmányos előírások komoly sérelmével 
történt és Bárdossy illetékességét messze túlhaladó lépéshez folyamodott. 
Borsányi szerint ez elhamarkodott és önkényes cselekedet sokkal inkább 
lélektani okokkal, mint politikai eltökéltséggel magyarázható. Nem hiszi, 
hogy Magyarország megmenekülhetett volna a háború szörnyűségeitől és 
káros következményeitől, ha nincs kassai bombázás és nyomában a had-
üzenet. Az 1944. március 19-i német megszállás a bizonyítéka, hogy Ma-
gyarország tartózkodása vagy kívülállása elfogadhatatlan volt Hitler szá-
mára. Magyarország előbb vagy utóbb mégis belesodródott volna a hábo-
rús cselekményekbe és aligha mentesülhetett volna azok okozta megpró-
báltatásoktól. A Kristóffy követnek tett Molotov-nyilatkozatról meg az a 
szerző véleménye, hogy taktikai megfontolások diktálták. Habár Magyar-
ország nem hasonlítható össze Bulgáriával, az utóbbinak 1944 őszén kül-
dött szovjet hadüzenet árulkodó jel volt, hogy akadhatnak helyzetek, ami-
kor egy ország akarata ellenére és ellenséges aktus nélkül is háborúba 
kerülhet. 

A légitámadás után Borsányi megállapította Kassán, hogy a hatósági 
légoltalom csődöt mondott: a repülőgépek nemzetiségét nem ismerték fel, 
a riasztás későn történt, minek következtében tekintélyes volt az emberi 
veszteség. A szervezésről és a berendezésről az volt a vélemény, hogy 
példás, mégsem működött kielégítően. Mi okozta a kudarcot? Ez a kérdés 
foglalkoztatta Borsányit, amikor saját kezdeményezésére és szigorúan 
munkaterülete határai között maradva a helyszíni vizsgálatot elvégezte. 

Az első kassai szemlét további vizsgálatok és tanulmányok követték, 
majd már külföldön terjedelmes és beható kutatómunka, amelynek ez a 
könyv az eredménye. A rejtélyt nem sikerült megoldani. Továbbra is 
nyitva marad a kérdés, ki dobta Kassára a bombákat. Ez a rövid ismerte-
tés, amely nem terjedhet túl egy bőven dokumentált és meggyőző okfejté-
sével imponáló mű köszöntésén, csak néhány felismerés és megállapítás 
idézésére szorítkozhatik. Borsányi adataival, érvelésével és következteté-
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seivel a szaktörténészeknek kellene foglalkozniok. Ez bizonyára meg fog 
történni. 

Egyelőre talán csak annyit, hogy a szerző szerint nem állapítható meg 
kellő bizonyossággal sem az, hogy a bombázók szovjet, sem az, hogy 
németek voltak. Az előző feltevést semmilyen tárgyi bizonyíték nem tá-
masztja alá. Az utóbbi lehetőség igazolására hazai történészek és közírók 
által használt dokumentumok sem olyan bizonyító erejűek, amelyek két-
ségtelenné tették, hogy a támadók németek voltak, illetve a Kassa elleni 
bombázás értelmi szerzője a német és a magyar vezérkar volt. Borsányi 
Julián meggyőző erővel cáfolja a Krúdy Ádám-féle nyilatkozatokat, ame-
lyekben olyan elemeket mutat ki, amelyek jogos kételyeket ébresztenek 
vallomásának hitelességét és elfogadhatóságát illetően. A „német eshető-
ség” elméletileg természetesen ugyanúgy nem zárható ki, mint a szovjet, 
ám sem az egyik, sem a másik esetében nem merült fel olyan mozzanat, 
amely kellő alapot nyújtana minden egyéb lehetőség kizárására. Ugyanez 
a helyzet, ha azt nézzük, érdeke volt-e a szovjet vagy a német félnek a 
város bombázása. A Szovjetuniónak semmiképpen sem, hiszen önös ér-
dekből is éppen ellenkezőleg arra kellett törekednie, hogy Németország 
egyedül maradjon és ne kapjon katonai segítséget a keleti háborús kaland-
jához szövetségesei részéről. Ennek kiprovokálása ártalmára és nem elő-
nyére szolgált. De nem kellett Hitlernek sem egy ilyen provokatív akció-
val a magyar részvételt kieszközölnie. Magyarország akkori helyzetében, 
a szövetségi viszony természetéből folyóan és a lakosság hangulatát is 
figyelembe véve, enyhe politikai nyomás is megtette volna a magáét. A 
legfelső katonai vezetésnek meg különben sem kellett a kassaihoz hasonló 
casus belli, hogy a Szovjetunió ellen a németek oldalán háborúba vonul-
jon. Borsányi szerint a vezérkari főnöknek – aki a hadbalépést magyar 
érdeknek tartotta és erélyesen pártfogolta – ugyanúgy nem volt előzetes 
tudomása a bombatámadásról, mint a kormánynak. Az eset azonban két-
ségtelenül megkönnyítette azok dolgát, akik a háborúba való belépést 
szorgalmazták és a gyors reakció, vagyis a szovjet támadó szándék hiva-
talos „megállapítása” bizonyítja, hogy – legalábbis mint eshetőségre – 
felkészültek rá. 

Borsányi hajlik afelé a feltevés felé, hogy – mint C. A. Macartney is 
felvetette – a támadás a szlovák légierőből megszökött és a Szovjetunió 
felé tartó cseh repülők műve volt. Legvalószínűbbnek ez látszik, Borsányi 
által összegyűjtött számos dokumentum ezt látszik igazolni, ám a szerző 
végleges ítéletre e tekintetben sem vállalkozott, minthogy bizonyítékai 
nem elégségesek ahhoz, hogy az ügyet lezártnak lehessen tekinteni. Még 
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sok kutatómunkára és minden nyom lelkiismeretes felderítésére van szük-
ség, hogy pontot tehessünk a tragikus kassai eset végére. 

E tekintetben Borsányi Julián műve felbecsülhetetlen jelentőségű, hi-
szen elsőnek vállalkozott arra, hogy az adatokat összegyűjtse és a külön-
böző lehetőségeket végiggondolja. Ez a hatalmas és szívós kutatói tevé-
kenység talán másokat is – elsősorban a magyarországi hadtörténészeket 
– arra serkent majd, hogy ne elégedjenek meg az eddigi vizsgálataikkal és 
ne zárják le a jól végzett munka tudatában a kassai dossziét. Éppen e 
könyv bizonyítja, hogy mily sok még a tisztázatlan részlet és milyen fá-
radhatatlan – közös – erőfeszítésekre lenne még szükség ahhoz, hogy fény 
derüljön minden apró mozzanatra és megnyugtató módon lehessen megál-
lapítani, ki, kinek a megbízásából és miért bombázta Kassát. A szerző 
német szövege világos, szabatos, szakszerű és mentes a politikai felhang-
októl. Az olvasót meggyőzi arról, hogy célja semmi más, mint az igazság 
kiderítése. 

 
* 

A kassai bombázás tömör leírása megtalálható abban az öt és félszáz 
oldalas vaskos kötetben is, amelyet Gosztonyi Péter írt és Hitlers Fremde 
Heere – Hitler idegen hadai – címen a düsseldorfi Econ Verlag adott ki. 
Kassa volt a magyar hadüzenet oka és művében Gosztonyi részletesen 
kitér arra, hogy a Hitlerrel szövetséges országokban milyen körülmények 
között és milyen indokolással határozták el a háborúban való részvételt. A 
kötet rendkívül jól tagolt, könnyen áttekinthető és ésszerűen megszerkesz-
tett összefoglalása a Szovjetunió elleni háborúnak, fő figyelemmel termé-
szetesen – a címének megfelelően – a Hitler oldalán harcoló idegen had-
seregekre. Az egyes országokban természetesen voltak hasonlóságok és 
rokon helyzetek, mégis mindegyikben más és más formák, előfeltételek, 
külsőségek között zajlott le a hadbalépés aktusa. A szerző nyomon kíséri 
mindazokat az eseményeket, amelyek a keleti háborúhoz és a szövetséges 
országok csatlakozásához vezettek. Az arányokban – tehát nemcsak az 
elemzésben és magyarázatban – egyensúlyt tart és egy pillanatig sem en-
gedi feltörni a gyanakvást, hogy magyar létére esetleg a magyar részlete-
ket bővebben, alaposabban, részrehajlóan kezeli. A munkát szigorú tár-
gyilagosság jellemzi és példás tapintat, amikor olyan kérdésekre kerül sor, 
amelyek a Középkelet-Európában élő népek között esetleg évszázadokon 
keresztül egyenetlenséget keltettek. 

A szerző alaposan megvizsgálja a szövetséges országok politikai és 
társadalmi közviszonyait, a hadseregek kialakulását és szociális hátterét, a 



 

1614 

belső légkör változásait és a katonák viszonyát a mindenkori politikai 
hatalomhoz. Részletesen ismerteti, mennyi volt az önkéntesség és mennyi 
a külső nyomás a keleti hadjáratban való részvételben. Választ ad arra is, 
miért maradt ki Japán és Törökország, majd külön tárgyalja az olaszok 
sajátos helyzetét nemcsak a politikai szövetségen belül, de a katonai 
együttműködésben és különösen a szovjetellenes háborúban. Az olvasó 
nyomon követheti a hadihelyzet alakulását a kezdeti győzelmektől, a 
frontok megállásán és visszavonásán keresztül egészen a csúfos végig, a 
Sztálingrádnál és utána elszenvedett súlyos vereségekig. A középpontban 
azonban nem a német hadsereg áll, hanem az idegen alakulatok – közép-, 
kelet- és nyugat-európaiak egyaránt –, amelyeknek felkészültsége és fel-
szereltsége elmaradt a németekétől és amelyeknek harci morálja sem vi-
selte el úgy a megtorpanásokat, megpróbáltatásokat, vérveszteségeket, 
mint a németek. Az utóbbiak, mégha Hitlert nem is kedvelték és világné-
zetétől idegenkedtek, olykor beleeshettek annak illúziójába, hogy hazáju-
kért harcolnak, a vélt nemzeti érdek esetleg feledtette velük, hogy végső 
fokon vezérük nagyhatalmi ábrándjainak és világhódító törekvéseinek 
eszközei. Az idegenekben ilyen érzések és vélelmek aligha keletkezhet-
tek, hiszen még azoknak is, akik országuk határaihoz közel harcoltak, ki 
kellett nyílniok a szemük, és látniok kellett, hogy a Volga vagy a Don 
partján semmilyen magyar, román vagy horvát hazát nem lehet megvéde-
ni, hanem csupán alárendelt, szolgai szerepet játszani. A sok emberi és 
anyagi veszteség – ez érzékletesen kirajzolódik Gosztonyi könyvéből – a 
lassú kiábránduláshoz vezetett és a hadiszerencse elmúltával, Hitler foko-
zatos cserbenhagyásával végződött. A szerző ezt a folyamatot is részlete-
sen leírja, minden egyes országban végbement fejlemények aprólékos, 
szakszerű felsorolásával és elemzésével. A könyvnek eléggé tekintélyes 
részét veszi igénybe annak előadása, hogyan ment végbe a fokozatos el-
hidegülés Németországtól, és helyenként milyen elemi erővel tört ki a 
felzúdulás Hitler politikája ellen. Olykor a nemzeti becsület helyreállítá-
sának jellegét és méretét öltötték magukra azok az akciók, amelyek a szó-
ban forgó országokban a Hitlertől és a németektől való elfordulást jelez-
ték. 

Gosztonyi Péter gazdagon dokumentált könyvében meggyőző módon 
támasztja alá azt a tételét, hogy a Hitler mellett harcoló idegen alakulatok 
– amelyeknek létszáma időnként egy milliónál több volt – végső fokon az 
ágyútöltelék szerepét játszották, a háborúval közösséget nemigen vállal-
hattak és mindvégig úgy érezték, hogy kormányuk idegen célokért áldoz-
za fel őket. A vállalkozás – e hadak történetének megírása – úttörő fon-
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tosságú, hiszen Gosztonyi előtt senki sem vállalkozott rá és az összefogla-
ló, áttekintő nagy munkákban is csak amolyan marginális szerepet játszik 
a nem német katonák sorsa. A magyar történelemtudomány hírnevét is 
öregbíti, hogy éppen egy magyar történész végezte el e fontos feladatot. 
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MIKES IMRE 
Emberöltők árnyai376 

Kovács Dénes: „Örömmel értesítjük ...” Toronto 1977,207 lap 
 
Az a megrendítő géniusz, aki Jean Améry volt, tudvalevőleg soha, egy 
futó pillanatra sem tudott rendbejönni önmagával. Bús meghasonlottságá-
nak gyökerei, mint az öngyilkosságról szóló tanulmányából („Mut zum 
Freitod”) nyilvánvalóan kibontakozik, félig zsidó és félig nem-zsidó 
származásának fullasztó társadalmi talajába nyúltak vissza. „Zsidónak 
lenni, ez számomra kényszer és lehetetlenség. Én nem tudok zsidó lenni. 
De annak muszáj lennem!” – írja parapátiás szorongással, amelytől végül 
is csak úgy menekedhetett, hogy – most néhány hónapja – megölte magát. 

Kovács Dénes, aki származás és sors szerint szinte teljesen azonos 
életutat futott be Améryvel, győzedelmeskedett az öngyilkosság végzetes 
kísértése felett. Mégpedig olyanképpen, hogy önéletrajzot írt. Ami bár 
nem véres, de nemkevésbé gyötrelmes megoldás. Mert az autobiográfia, 
ha igaz és őszinte, ha nem hallgat el és nem szépít meg semmit, nem más 
érzéstelenítés nélküli önboncolásnál. Az efféle kendőzetlen gyónás, amely 
egyébként párját ritkítja a világirodalomban, nem ismer kíméletet önma-
gával szemben, megtagadja a kegyeletet – még halottaiban is – az anyától 
és apától, bélyeget éget a testvér, a rokon és a barát homlokára, pőrére 
vetkőzteti önmagát, családját, környezetét, az egész társadalmat, olyan 
erkölcs- és korrajzzal szolgálván, hogy szenvedés még olvasni is, hát még 
milyen szenvedés lehetett megírni! Ám a szerző, aki koronatanúja akart 
lenni e századnak, melyet megélnünk adatott és adatik, vállalta az önélet-
rajz mártíriumát, hogy műve – Madách szavaival élvén – feltárja a táton-
gó mélységet lábunknál és így ráeszméljünk arra, mily méltatlanok vol-
tunk és vagyunk ahhoz a küldetéshez, amelyre teremtettünk. 

A klasszikus bölcselem úgy fogalmazta meg az objektív azonosság 
törvényét, hogy mindenki azonos önmagával, sőt csakis önmagával. Ko-
vács Dénes életregénye ennek a filozófiai tételnek, amelyet Leibniz az 
identitás indiscernibilium elvével tökélyre fejleszteni vélt, maga a meg-
testesült cáfolata, ő ugyanis tán már a fogamzás pillanatában nem volt 
azonos önmagával. Mert „vérbizsergetően szép és arisztokratikus” édes-
anyja rajongóan katolikus lélek volt, miként Jean Améry édesanyja is, 
szakadatlan imákban esdvén a Megváltó és a Szűz pártfogását. Az apa 
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viszont, egyébként a régi Magyarország legnagyobb sírkőkereskedője, 
bigottul ortodox zsidó családból származott és hithűségéből nem is enge-
dett semmit. E kétfajta hitéleti extázis összeboruló szerelme egy fura 
kompromisszumhoz vezetett: az újszülött Dénes katolikusnak keresztelő-
dön, de ugyanakkor a circumcisio őshéber művelete is végrehajtódott 
rajta, s így ő volt a magyar élettér egyetlen rituálisan körülmetélt, de szü-
letett kereszténye. Ebből a szkizofrén állapotból alakult ki állandó családi 
traumatizmusokból táplált tudathasadási tragédiája. Egyik anyai nagy-
bátyja például zsidóval, volt légyen bár az saját húgának férje, csak von-
tatva állt szóba, ha ugyan egyáltalában szóba állt. A másik anyai nagybá-
csi időről időre a körülmetélt kisfiú fejére tette a kezét és álmatag hangon 
ezt mondta:  

– Most pedig megáldalak téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek 
Istennek nevében! 

Másfelől pedig az apa ótestamentumi áhítata igyekezett megejteni a 
gyermek lelkét. Ez a lélek azután, amikor elkövetkeztek a szerzetesiskolai 
évek, bencés egyenruhával, Bocskai-sújtásos mentével és tollas sapkával, 
melyen fehér kereszt díszelgett, már a teljes meghasonlottság ellentmon-
dásaival küszködött és kínlódott. Ha egy-egy zsidó akadt az osztályban, 
azzal szemben a kegyesen leereszkedő, de annál kellemetlenebb antisze-
mitát játszotta. Illetve nem is játszotta, hanem valóban antiszemita is volt, 
azzal a sajátos zsidó öngyűlölettel, amely sűrűn megnyilatkozik még egé-
szen nagy, de a zsidóságuktól menekülő szellemek – például Marx Károly 
– esetében is. A személyiséghasadás e patologikus állapotának egy másik 
megnyilatkozása viszont az volt, hogy csődöt mondott keresztényként is. 
Egyszer Julián atya, az osztályfőnök odaszólt neki, hogy mondja el latinul 
a Miatyánkot. Noha betéve tudta, hiszen ezerszer elrebegte már, Páter 
noster, qui es in coeli, egyetlen hang sem jött ki a torkán, elfeketedett 
előtte a világ, kongó üresség tátongott körülötte. Mondd már! – ismételte 
az atya. De ő csak állt, tehetetlenül is konok némasággal, mint aki daccal 
megtagadja a feleletet. A pap tanár, aki nyilván ismerte zavaros szárma-
zását, úgy vélhette, a gyermek hallgatásában atavisztikus ellenállás feje-
ződik ki a Páter Noster magasztos szellemével szemben. Megátalkodott, 
gonosz kölyök, gondolta. Hazamégy! – mondotta neki. – Hazamégy, és 
elhozod a könyvecskédet... 

A gyermek elindult hazafelé, céltalan lődörgéssel, mint akit minden-
ünnen kitaszítottak. S valóban, végül mindenünnen kitaszítódott, a főisko-
láról is, majd a hadsereg tisztikarából is, a társadalomból is, sehol sem 
menekedhetvén származásának ódiuma elől, melynek fenyegető fajsúlyát 



 

1618 

megszázszorozták a történelmi körülmények. Végül elhurcolódik egy 
többé-kevésbé halálra szánt, a keleti frontszakaszokra rendelt munkaszá-
zadba. Az első sorakozónál a vezénylő altiszt undorodva tekint végig raj-
tuk. 

– Én becsületes honfiú vagyok ... önök viszont büdös zsidók! 
Az ön, önök megszólítási formát Révai Miklós alkotta (a Grammatica 

Hungarica-ban) és Széchenyi István terjesztette el a magyar társalgási 
nyelv gyöngéd szóvirágaként. Ezért azután abban az alkalmazási alakjá-
ban, hogy én becsületes honfiú vagyok, önök viszont büdös zsidók, száz-
szorosán vádolt és fenyegetett a nyelvújítás e névmásképzős palántája. De 
Kovács Dénes átvészelődött minden poklokon, némely halálos ítéleteken 
is, hogy megírhassa az „Örömmel értesítjük” kétszáz oldalán emberöltő-
jének és sorsának magábanálló históriáját. Amelyben adódnak tündöklő 
lapok is. Például azok, amelyek visszatükrözik a székely lélek elfogult 
gyűlöletet nem ismerő, a védtelenek felé mindig megtáruló nagyságát. S 
vannak oldalak, amelyek a küldetett író intuíciójával nemcsak a vérgőzös 
múltról tanúskodnak, de a hivatott író intuíciójával az eleven történelmet, 
sőt netán jövendőt örökítik meg. Íme, egy részlet a Kárpát völgyeiben 
előrenyomuló szovjet dandárokról: 

„Megindult az orosz támadás. Nem előzte meg repülő, sem tüzérségi 
zárótűz. A távoli erdőkből sétáltak elő lassan, kényelmesen. Először nem 
vette észre őket senki, csak Nixi ugatott fel bolondul, mintha a farkára 
léptek volna. Azután a jobbszélen kerepelni kezdett egy német géppuska 
... Az elővédek leszaladtak a lejtő tankcsapdájáig. Az oroszok keveset 
lőttek vissza. Csak jöttek előre. A záporozó tűzben nem kerestek fedezé-
ket, nem bújtak sziklák mögé, nem feküdtek le a földre. Lomha testtartás-
sal, vattakabátban, vállukon, mellükön fegyverrel, övükben kézigránáttal, 
megfontoltan cammogtak, mint az erdőkerülők, vagy a hazatérő mezei 
munkások. A robbanások füstjében az első sorok elestek, fekve maradtak. 
Az utánuk jövők átlépték őket és jöttek tovább. Az erdőkből egyre többen 
jöttek elő, mint a megbolygatott bolyból a hangyák. A golyószórók szünet 
nélkül csapkodtak, mint aratók kaszái. De megint csak új vattakabátos 
tömegek sétáltak elő a fák közül, mintha hátul, a sűrűben valami láthatat-
lan erő hajtotta volna őket. Csak egyesek torpantak meg néhány percre, 
hogy egy-egy halott jobb állapotban lévő bakancsával kicseréljék a ma-
guk nyilván rongyosabbját. A kiszáradt folyóágyban most már német tan-
kok is másztak elő, mint a hernyók. Lángszóróik sercegve gyújtották fel a 
fenyőket. De a tűzből újabb hangyák jöttek elő és megint újabbak. Go-
nosz sárga por kavargóit fel hozzánk a hegyre, mögöttünk az avarban 
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őzek, szarvasok, vaddisznók csörtettek rémülten, és elnémultak a madarak 
...” 

Mi más ez, mint a testet öltött múlt és eljövendő história? Amelyet 
még folyton élünk, s így tán észre se vehetjük, hogy átgázolunk rajta, il-
letve átgázol rajtunk. E könyv vemhes öléből komoran bontakoznak ki az 
eltelt és az elkövetkező emberöltők árnyai. Égető gyötrelem mégcsak 
szemlélni is őket. De önmagát és nemzedékét tagadja meg, aki elfordítja 
róluk tekintetét. Ezt a könyvet, Kovács Dénes autobiográfiáját szinte lehe-
tetlen olvasni. És szinte lehetetlen nem olvasni. 
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SÁRKÖZI MÁTYÁS 
Szép és komoly játék377 

Nagy Pál: Korszerűség/Kortársirodalom, Magyar Műhely Párizs 
1978,120 lap 
 
Az irodalmi avantgarde leírása és problémáinak összefoglalása ez a fel-
iratnélküli bakacsinfeketébe burkolt könyvecske, amelyet szerzője „mun-
kanaplónak” nevez. Formabontó már a prezentáció is, illően a tartalom-
hoz: az ötvenedik oldalon van a címlap, a harmincadik lap üres a baráti 
dedikáció számára, és hogy melyik lap hányadik, az csak itt-ott derül ki; 
néha szövegközi információ közli. Kicsit rossz lelkiismerettel írom ezt az 
ismertetést egymást logikailag követő, konokan tradicionális mondatokká 
összeálló szavakkal és párhuzamos, vízszintes, fekete-fehér sorokban. De 
korunk olvasójának kevés az ideje s mai életformánk általában arra szok-
tat, hogy valaminek a megértéséhez, valamilyen feladat megoldásához a 
leggyorsabb, legkevésbé időpazarló (time is money) és legegyszerűbb 
módon jussunk el. Ezért nem bízom abban sem, hogy a talányos, barok-
kos, esetleges jelrendszerű és szerkezetű szöveg milliók olvasmányává 
válik egykoron, úgy is mint új eredménye a korszerű irodalomnak. A kép-
zőművészet ad abszurdum formabontása, a nagy színfelületekkel operáló 
absztrakt, lehet dinamikus vagy tömb-nyugodt, lehet sokat vagy keveset 
mondó (attól függően, mennyi mond annak a számára, aki nézi), de min-
denképp vizuális élmény. A formabontó zene hangélmény. Az új jelrend-
szerű szöveg azonban mintha kissé műfajt tévesztene: eltávolodik az iro-
dalomtól a koncept képzőművészet felé. A szó helyét átveszi a jel, a gon-
dolatébresztő élmény már inkább vizuális, mint irodalmi. (Ami egyesek 
szerint nem baj, sőt egyenesen dicséretes, elvégre, miért ne oldjuk fel az 
irodalom szuverenitását?) Pedig hát az irodalomnak nemcsak klasszikus 
értelemben alapja a szó, az avantgarde sem operál mással, mint szójáték-
okkal, szókötésekkel, szóbukfencekkel és szópárosításokkal, kiaknázva a 
szerző nyelvi leleményét (amely sajnos gyakorta átbukik az önmagáért 
való s már nemcsak hatáskeltő, hanem hatás vadász gimmick leleményes-
ségbe). 

Nagy Pál a párizsi „Magyar Műhely” szerkesztője, amely feladatának 
tekinti az útkereső irodalom támogatását, ö maga is eljutott a hagyomá-
nyos novellaformától az útkereső, formabontó szövegprózáig. Könyvében 
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jó problémacsoportosítással, széles körű anyagismerettel lát hozzá, hogy 
világos stílusban és irodalomtudományos igénnyel foglalja össze mindazt, 
amit az őt, mint írót olyannyira foglalkoztató témáról elmondani lehetsé-
ges. Néha kissé magasröptűnek és csináltnak érezzük okoskodását, de ez 
nagyrészt annak a következménye, hogy a témáról számos széplelkű, lát-
szólag mélyen sekélyeskedő, pihentagyú esztéta filozofálgat, hosszan, bő 
lére eresztve, Freuddal, Chomskyval és kompútertechnikákkal felfegyve-
rezetten és mégsem elég rációval. A teljesség igényével őket is idézni 
kell. 

A nyelvészeket Nagy Pál némileg elmarasztalja, mondván: túl sokat 
foglalkoznak a beszélt és nem eleget az írott nyelvvel. A múltban valóban 
nagyobb volt a tagolódás, a stilisztika már irodalomtudósok dolga volt, de 
ma nyelvészek légiói foglalkoznak írott szövegekkel. Kérdés, hol van az a 
pont, amikor már nem a szavak megválasztásának módját, a mondatok 
mögött meghúzódó gondolatokat, a kifejező eszközöket, a hosszabb szö-
veg dinamikai vagy intellektuális szerkezetét, hanem e szövetből kisza-
kítva, magukat a felhasznált építőelemeket analizálja a nyelvtudós, úgy is 
mint egy jelrendszer részeit. E ponton ugyanis gyakorta átveszik a kuta-
tást a technikusok, akik minden kérdésre számítógépekkel és matematikai 
számításokkal óhajtják megadni a választ, feledve az irodalom abszolút 
lényegét: az esztétikus gondolatközlést. Az úgynevezett avantgarde író 
nemegyszer ezeket a technokratákat szolgálja ki, jelrendszere az ő 
analízisukra vár, ezért tűnhet fel oly huszonegyedik századian modern-
nek. Ami bonyolult, esetleges és talányos, az azonban egy kis réteg tár-
sasjátéka. Még a játékszabályok ismerői is csak lassan és a feltétlen bizo-
nyosságot nélkülözve jutnak el a hangulatig vagy a gondolatig, amelyet a 
szöveg szerzője transzponálni óhajtott. Ha a szerző tehetsége közepes, a 
fáradság nem éri meg. Ha a szerző szemfényvesztő kókler, még szomo-
rúbb az igyekezet. A formákkal játszó szöveg-irodalom pedig épp oly 
nagy területet nyújt a kóklereknek és a mérnöklelkű, mechanikus alko-
tóknak, mint az absztrakt festészet. Minden megnyilvánulás tükröz vala-
miféle tudatot vagy tudatalattit és minden szerkezetbe beleképzelhetek a 
saját reagált gondolataink. De ami érdektelen, silány, közhely és tehetség-
telen, arra kár papírt és nyomdafestéket vagy a mi drága időnket pazarol-
ni. 

Az nem tagadható, hogy irodalomtörténetileg fontos pillanat volt, ami-
kor Joyce, a Finnegan's Wake megalkotásával a „normán túli” nyelvhasz-
nálat alapjait megvetette. A képzőművészet és a zene mellett immár az 
írott szöveg is kapott egy használható „kód”-ot gondolatok újszerű kifeje-
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zésére. Ezzel a „kód”-dal játszadozik az irodalmi avantgarde fél évszáza-
da. Nagy Pál sem tagadja, hogy játék folyik, szép és komoly játék. Csak 
azt tehetnénk hozzá lehangoltan, hogy – bár a maga haszna megvolt – 
előbbre szinte semmit sem jutott – sem horizontálisan, sem vertikálisan – 
az ötven esztendő során. Mi a nyereségünk? Nagy Pál azt írja, hogy az 
eredeti tehetség (zárjuk ki a tehetségtelenek és féltehetségek légióit) nyo-
mán átrendezett, de rendezett világ jelenik meg. A szöveg rendezettsége 
abban nyilvánul meg, hogy minden alkotórészében működnie kell. Vajon 
arról van-e szó, hogy kevesebb az üresjárat, mint a hagyományos szöveg-
nél? Ez vitatható. A kód fölöslegessé teszi a valóságábrázolást, szűkít, 
ködít. Mégis van egy komoly bökkenője: bizonyos tekintetben oly mérté-
kig szegényít, hogy csak kis opusok megalkotására ad lehetőséget. Nincs 
arányban a kódfejtő fáradság azzal, amit nagyobb terjedelmű „normán-
túli” szövegek tanulmányozásával nyerünk. (Ez még Joyce-ra is vonat-
koztatható.) Amellett kezdenek a kódok oly sematikusak lenni, hogy az 
írói egyéniség elvész általuk. 

Idővel már a hangulatfestés sem játszhat szerepet, mélyebb és intellek-
tuálisabb a cél: jelentéshálózat alakítandó ki, amelynek nem a valóság a 
referenciája. A jelrendszer sematikus és variációi végesek. Nagy Pál sze-
rint ez a modern irodalom nagy lehetősége. Joyce-ot említettük s a ma-
gyar irodalomban, klasszikus előfutár-csemegéket nem számítva, 
Szentkúthy Miklós „Prae”-jéig illendő visszanézni. Így vetődik fel a kér-
dés: nem a régi, ötvenéves avantgardeizmus felélesztése-e (vagy felmele-
gítése) a mai? Nagy Pál szerint nem, ugyanis a mai avantgarde írók törté-
nelmi helyzete más és különben is: ezek az alkotás értelmének tartják már 
azt, hogy feltétlenül újszerűt alkossanak. Ez az érvelés engem nem győz 
meg teljesen. Lehet, hogy a szemiotika tudománya még nem alakult ki fél 
évszázada, de ez nem alkotó módszertana, hanem talán csak esztétikája 
ennek az újszerű irodalomnak. 

Foglalkozik Nagy Pál a modern szöveg jelentéstartalmával és Wittgen-
steintől idéz ehhez mottót: „A szónak nincs jelentése; csak szóhasználat 
van.” A mottó alapján elindulva ahhoz a következtetéshez érkezik el a 
szerző, hogy a modern szövegnek stilisztikája sincs, csupán szöveg- elmé-
let és szövegnyelvészet útján közelíthető meg. Úgy érzem, a motto e té-
telnek akár cáfolata lehetne. Még az is felmerül: túljuthatunk-e a jelenté-
sen? Itt leeresztem térdemre a könyvet, kitekintek az ablakon a kertre és 
felsóhajtok: „túljuthatunk, de minek?” A jeltől elvárjuk az értelemhordo-
zást. Ha már eszköze ennek a jelrendszernek az itt-ott jelentkező üresjá-
rat, legyen legalább annyi értelme, hogy tovább visz, tovább utal. Ez bi-
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zonyos mértékig megnyugtat, mert így kiderül: van iránya e nájmódi iro-
dalomnak is, akár a klasszikus válfajának. 

Felveti a kérdést ezután Nagy Pál munkanaplója: mi jön a könyv után? 
Szövegvetítő gépről álmodozik, ami szerintem nem valami gyakorlatias 
megoldás. Akkor már inkább valamiféle kazettás felolvasó gép léphet a 
könyv helyébe, ami lustaságunknak és kezelhetőségigényünknek jobban 
megfelel. Egyben az avantgarde jelrendszer-irodalom halálát jelentené. 
Jelrendszereket nem lehet felolvasni. Helyettük Ligeti György operait 
élvezhetjük. A kivetített jelrendszer pedig táblaképpé válik, odautalódik, 
ahová talán való, a vizuális művészet körébe. Az irodalom efféle megújí-
tásának a kísérlete ilyenténformán mintha zsákutcába jutott volna. Hiszen 
Nagy Pál összegező megállapítása így hangzik: „Az irodalom ma nem 
elemek újszerű rendezése, hanem új elemek újszerű rendezése”. Élek 
azonban a gyanúperrel, hogy ezek az új elemek már nem tartoznak szer-
vesen az irodalomhoz. 
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KOVÁCS IMRE 
A keresztény-demokrácia igézetében378 
Varga László: Kérem a vádlott felmentését! A szerző kiadása, 1979, 253 
l. 
 
Varga László ügyvéd, volt nemzetgyűlési képviselő beszámolója a De-
mokrata Néppárt megalakulásáról, harcairól, megszűnéséről a háborút 
követő években, hézagpótló munka. Lehet, hogy íróasztalfiókokban el-
fekszenek feljegyzések, esetleg kész munkák, melyek kiadására talán még 
sor kerülhet, s jó lenne, ha meg is jelenhetnének; jelenleg azonban Varga 
László könyve az egyetlen személyes vallomás a párt belső ügyeiről. En-
nek ismerete olvasót és kutatót egyaránt hozzásegíthet az 1945–48-as 
demokratikus kísérlet egy fontos részletének megértéséhez és méltánylá-
sához. Mint minden emlékirat, Varga Lászlóé is egyéni élmények és fel-
ismerések ötvözete. Tragikus emberi sorsok, a terjedő tehetetlenség és 
megalázottság érzelmi reakciói élénken színezik a történelmi eseménye-
ket és fejleményeket. A párbeszédek sikerültebbek – pontosan emlékszik 
eszmecseréire és vitáira –, mint a sodró erejű változások több helyütt váz-
latos, olykor összefüggéstelen felmérése és kiértékelése. A könyv két éle-
sen elkülöníthető részre tagolódik, a szerző élete és hivatása azonban egy-
ségbe fogja. Az első rész gyerekkorát, szellemi útkeresését és politikai 
pályafutását tárgyalja, a második legfontosabb perei összegezése. 

Varga László szülei Dunántúlról kerültek Budapestre. Róluk rajongó 
szeretettel és büszkeséggel ír, származását nem tagadja, nem szépíti, 
büszkén vállalja azt a kispolgári-munkás környezetet, amelyben felnőtt. 

Ahogy akkor, a két háború között a szegény tanulókkal történt, Varga 
László is kacskaringósan jutott el a jogi diplomáig; korán elhatározta, 
hogy az ügyvédség felel meg legjobban érdeklődésének, hivatásérzetének. 
Polgári iskolába járt, utána kereskedelmi iskolába, majd különbözeti vizs-
ga a gimnázium, 1–7. osztálya összevont és a 8. osztály teljes anyagából, 
érettségi, aztán egyetemen, s végül 29 éves korában a doktorrá avatás. 

Politikai útkeresése nemzedékének gyötrődése: a harmincas években 
feltörő új magyar ifjúság viszolygása oly mérvű volt a megkövült beren-
dezéssel szemben, hogy egyetlen párt programja sem elégíthette ki. Varga 
Lászlót a változást, a reformokat követelő, sürgető katolikus mozgalmak 
vonzották, mint az Egyházközségi Munkásszakosztály (EMSZO), a Kato-

                                                           
378 Megjelent a Új Látóhatár 1979. évfolyam 3-4. számában. 



 

1625 

likus Agrár Legények Országos Társulása (KALOT), a munkás-, paraszt- 
és értelmiségi érdekvédelemre törekvő Hivatásszervezet. 

Politikai megoldásra gondolt Varga László, nem toldozásra-foltozásra, 
nem a dolgozók anyagi helyzetének valamiféle kegyes javítására. Ezért ő 
és barátai, rokongondolkodású társai 1944. november 30-án, pesti lakásá-
ban megalakították a Demokrata Néppártot. Jelen volt: Varga Béla bala-
tonboglári plébános, Kerkai Jenő jezsuita atya, Közi-Horváth József lel-
kész és képviselő, gr. Pálffy József, Kovrig Béla és Birkás Géza egyetemi 
tanár. A program a természetjog kihangsúlyozásával az egyén képessége-
inek teljes kifejtését akarta biztosítani egy demokratikus társadalomban. 
Felvetődött a gondolat, hogy a párt nevébe illesztik a „keresztény” jelzőt, 
de elálltak tőle, mert nem akartak az egyház pártja lenni, noha sok közös 
követelés összekötötte őket, mint pl. a tanítás, a nevelés joga. 

Aktivitásba csak Budapest eleste után kezdhettek, amikor 1945 elején 
a Nemzeti Bizottságtól működési engedélyt kaptak. Komoly érdeklődés 
nyilvánult meg politikai jelentkezésük iránt, egyben a pártvezetőség 
mindjárt polarizálódott. Pálffy József magának vindikálta az elnöki tiszt-
séget, ami a haladóbb felfogású tagoknak nem tetszett: nem akartak a 
konzervativizmus kátyújába ragadni, s ellene fordultak. Problématikus 
volt a párt önállósága is: egyesek jobbnak vélték, ha a Kisgazdapártban 
meghúzódnak (Varga Béla ajtót tárt nekik) idejük elérkeztéig. Úgy vélték, 
egy keresztény jellegű párt, mégha nem is kinyilatkoztatottan, az oroszok 
és a kommunisták ellenszenvét magára vonhatja ... 

Barankovics István csatlakozásával a feszültség inkább éleződött, mint 
enyhült; többen jövevénynek tekintették, hiszen a katolikus mozgalmak-
ban addig nem vett részt, de felkészültsége, tudása, haladó elvei mellette 
szóltak. Tevékenységét azzal kezdte, hogy az intéző bizottság ülésén bi-
zalmatlansági indítványt terjesztett elő Pálffy József ellen. A párton belüli 
vetélkedés aggasztotta Mindszenty József bíboros-prímást, aki Pálffyt 
tartotta a legalkalmasabbnak a vezetésre: Barankoviccsal szemben fenn-
tartásai voltak, ami személyes antagonizmussá fejlődött. A prímás magá-
hoz kérette Varga Lászlót, hogy tájékoztatást kérjen a párt belső ügyeiről. 
A találkozás formalitásában hidegen kommentálta a hallottakat, ismétel-
ten kihangsúlyozta, hogy eljárásuk, döntésük Pálffyval szemben „helyte-
len” volt. Második találkozásuknál Varga László eltökélten érvelt Mind-
szenty felfogásával szemben, amiért a jelenlévő Jánosi József jezsuita 
atya (korábban prímásjelölt) megdicsérte, hogy végre-valahára valaki 
haladó szellemben szembe mert szegülni a bíborossal. Varga azt bizony-
gatta, hogy az arisztokrata, konzervatív Pálffy tehertétel, mire Mindszenty 
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visszavágott, az még nagyobb tehertétel, ha egy párt indulásakor ketté-
szakad. 

Az 1945-ös választásokon a Demokrata Néppárt nem indult, bár az Or-
szágos Nemzeti Bizottságtól Barankovics István nevére engedélyt kapott, 
amit a Szövetséges Ellenőrző Bizottság jóváhagyott. Nem volt már idő az 
előkészületekre, szervezkedésre; megállapodtak a kisgazdapárttal, hogy 
listájukon két személyt jelölnek a budapesti törvényhatósági bizottságba 
és kettőt a parlamentbe. Így került be Varga László Eckhardt Sándor 
egyetemi tanárral együtt a budapesti Törvényhatósági Bizottságba; 
Eckhardt Sándor pedig ezenkívül, Bálint Sándor egyetemi tanártársával 
együtt, a Nemzetgyűlésbe. Varga László azonnal táviratot küldött Szaka-
sits Árpád elnöknek, hogy ő és Eckhardt a Törvényhatósági Bizottságban 
a Demokrata Néppártot képviseli és bátran jelöltette magát tiszti fő-
ügyésznek a kommunista Beér Jánossal szemben. Alulmaradását morális 
győzelemnek minősíti: jelöltségével a demokratikus eljárás érvényesülé-
sét biztosította ... 

Parlamentáris képviseletük erősítésére híveik felszólították a magukat 
Demokrata Néppárti-nak valló képviselőket, hogy nyíltan álljanak elő, 
amit azonban különböző mentségekkel elhárítottak. A párt 1945 őszétől 
1947 őszéig belső bajaival vívódott, hármas ütközésben; az elnöki tisztség 
Pálffy elmozdításával betöltetlen maradt, Barankovics mint főtitkár az 
elnöki funkciókat is gyakorolta, hogy egyedül vezethessen. Most már ő 
polarizált, aminél sokkal veszélyesebbnek bizonyult mind élesebb ellenté-
te Mindszentyvel, politikai, ideológiai, magatartásbeli különbségek moti-
válásával. 

A politikai mezőny radikálisan megváltozott, amikor a kommunista 
párt rákapcsolt a hatalomátvételre, s a Kisgazdapárt a rája nehezedő nyo-
más alatt sorozatos kizárásokkal önmagát taszította kisebbségbe. Kedve-
zőbb kilátások és erőviszonyok reményében Rákosiék kikényszerítették a 
parlament feloszlatását és az új választásokat 1947. augusztus 31-re kiír-
ták. Hivatalosan a kommunista párt viszonylagos többséget (22,27 %) 
kapott, a Demokrata Néppárt 16,41 százalékkal másodiknak végzett, de a 
csalást elősegítő kékcédulák leszámításával az arány magától értetődően 
megváltozott; Varga László a pártját jogosan első helyre teszi a ténylege-
sen elért eredményével, kormányalakításra persze nem gondolhattak. 

Rákosiék úgy viselkedtek, mintha ők győztek volna, s megkezdték a 
háború utáni demokratikus kísérlet felszámolását, hogy az országot meg-
tévesztően a népi demokrácia állapotába juttassák. Barankovics rugalma-
sabban politizált és sajátos viszonyra jutott Rákosival, miközben a prí-
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mással teljesen szakított. A Demokrata Néppárt három csoportra oszlott: 
Barankovics körül az engedékenyebbek, azzal a jelszóval, hogy „nem 
megalkudni, nem provokálni”; az ellenpólust a szenvedélyesebbek, a hatá-
rozottabb kiállást követelők alkották; középen a mértékletesek, a politiku-
sabbak helyezkedtek el, akikhez Varga László magát is számítja. Vég-
eredményben a párt sorsát eldöntötte Mindszenty letartóztatása 1948 ka-
rácsonyán; többé nem áltathatták magukat a néppártiak az ellenzék szere-
pével a kommunista rendszerben, amivel némileg legalizálták, s amitől 
önfeloszlatásukkal nagyon okosan és helyesen megfosztották magukat. 

Varga lakásán tartott rendszeres megbeszélésekkel magára vonta a po-
litikai rendőrség figyelmét, ügyvédi tevékenységével meg a kommunista 
párt haragját, s nem tehetett egyebet, hacsak nem akart osztozni védencei 
sorsában, minthogy Nyugatra menekült. Nyilván lelkiismerete kényszerí-
tette, hogy beszámoljon múltjáról, tetteiről, a Demokrata Néppárt sorsá-
ról, amivel nagy szolgálatot tett a demokrácia ügyének, és hozzásegítheti 
a történészeket ítéletük szabatosabb megfogalmazására. 
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FERDINANDY GYÖRGY 
Szél ellen?379 

Moldova György: Ellenszél, válogatott riportok I–II., Magvető Könyvki-
adó, Budapest 1977, 584, ill. 390 lap 
 
Egy új párizsi regényről olvasom: „az író olyasmit merészel, amire ritkán 
van példa manapság: a hétköznapokról ír krónikát, egyszerű emberekből 
teremt hősöket. Kit érdekel az ilyesmi? Egy bizonyos: nem az egyszerű 
embereket”. Néha-néha, nagyritkán, a szabályt erősítendő: a kivétel. Egy 
nyugdíjas vasutas megírja falusi gyermekkora történetét, a naiv história 
egybeesik a környezetvédők újromantikus természetimádatával, és az 
eredmény: százezres példányszám, őstehetségnek kijáró lelkendezés. 
Franciaország hajszál híján felfedezte az irodalmi szociográfiát. Vagy: 
Arbolay Péter, Patillas-i középiskolai tanár, megírja szülővárosát. Patillas, 
a Dél Smaragdja, a karibi szigetvilág húszezer lakosú kisvárosa. A lélek-
szám fontos: a négyszázoldalas művet a húszezerből majd mindenki meg-
veszi. Hogy miért? Megtudjuk hamarosan. A köszönetnyilvánítás, az elő-
szó, az ajánlás, és „az olvasóhoz!” című fejezetek után. Mert helyet kap 
mindenki ezeken az oldalakon: tanítók, népnevelők, hős anyák, ideális 
tanfelügyelők, felejthetetlen tanácselnökök. Fáradhatatlan történészek, 
példáséletű rendőr őrmesterek, kitűnő köztisztviselők, pacsirtalelkű ügyé-
szek, jövendőbeli géniuszok, akik megszakították egyetemi tanulmányai-
kat – Patillas kedvéért – ideiglenesen. Energikus tornatanárok, lánglelkű 
patikusok – lehetetlen abbahagyni a felsorolást – a „festői alakok” másod-
rendű kategóriája következik utánuk, ide tartoznak: Ildefonso úr, a fod-
rász, a közegészségügy hősei, a szemetesek, majd, külön fejezetben, a 
sportolók: van belőlük vagy két tucat. A fényképekkel együtt négyszáz 
oldalra rúg a kötet, mind a húszezer lakosnak helyet ad. A politikai pártok 
helyi kortesei után, itt mosolyog ránk Délia González, a „kávékirálynő”. 
Húszéves, vállbán satnya, pocakos leány. A költők még itt, a Dél Sma-
ragdján is, a végére maradtak: lokálpatrióták rigmusai zárják le a kötetet. 
Bizony, bizony. Ritka madár, és úgy látszik, nem latin éghajlat szülötte, 
az irodalmi szociográfia. 

Bezzeg a Duna–Tisza közén! Igaz, szociográfiát – sőt: jó szociográfiát 
– Oscar Lewis-től, dél-amerikai szerzőktől itt is találhatunk Nyugaton. 
Párezer példányban, zúzdára várva lapulnak: ismeretlenek és társtalanok. 
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De a hazai szociográfia nemcsak színvonalas: ráadásul sikeres! Csák 
Gyula, Csoóri Sándor tudósításai a magas példányszám és az egymást 
követő kiadások ellenére hiánycikk a könyvpiacon. A valóságirodalom – 
úgy látszik – érdekli Magyarországon az embereket. Ne intézzük el a szo-
kásos kézlegyintéssel: hogyne érdekelné őket, ha szabad sajtó, független 
hírszolgálat híján, csak ezen a csatornán jut el hozzájuk a valóság. A ha-
zai irodalmi szociográfia legjobb termékei messze túllépik az adatközlés, 
az információ színvonalát és kereteit. 

Immár évtizedek óta olvasom Moldova György riportköteteit. Eleinte 
úgy gondoltam, hogy aki távolesett a hazától, és mégsem akar elszakadni 
a szüntelenül változó hazai valóságtól, annak kötelessége elolvasni min-
den jó riportot, felmérést. Ám közben teltek-múltak az évek, ma már, mi 
tagadás, jobban érdekel a Karibi szigetvilág színes nyomora. De Moldova 
– maradt. Ideje feltenni a kérdést: miért? 

Az alkalom: a Magvető Kiadó „Tények és Tanúk” sorozatában újra 
forgalomba hozta Moldova György válogatott riportjait. Három írást: az 
1956-os mohácsi árvíz krónikájának már-már történelemíze van, a Tiszte-
let Komlónak riportját pedig ismertettük annak idején. Marad a harmadik, 
a legfrissebb: „Az őrség panasza”. Kövessük hát nyomon – próbáljuk meg 
tetten érni Moldovát, egyik legtermékenyebb és legsikeresebb írónkat –, 
akit talán éppen ezért alig-alig tart számon (idézőjelben mondom) a 
„szépirodalom”. 

A kötetet rövid előszó vezeti be. Első olvasásra úgy tűnik: a szokásos 
mentegetődzés, köszönetnyilvánítás. „Sok szeretettel és még több szoron-
gással ajánlom az olvasó jóindulatába ezt a könyvet, fogalmam sincs róla, 
milyen színvonalon áll...” szerénykedik Moldova, aki ugyebár „városi 
gyerek”, nem ismeri a vidéket, hosszú ideig azt hitte, hogy a vetésforgó 
néhány szál összekötött vadvirág, amit a legények a kalapjuk mellett vi-
selnek. „Ez persze csak vicc” ... teszi hozzá, gyorsan és fölöslegesen, eny-
nyire azért nem botfülű az olvasó, vagy mégsem lenne fölösleges ez az 
esetlenkedés? „Felejtsenek el!” – figyelmeztet minket a szerző, amikor – 
a tekintélyelv honában – mindjárt bevezetőben önmagán kezdi a tekin-
télyrombolást. 

A szociográfia közös vállalkozás, és Moldova nem feledkezik meg se-
gítőtársairól, mindazokról, akik befogadták és elmesélték neki az életüket. 
Némelyik névvel szerepel, mások nem, és ez érthető: az író elmegy, a 
közlő – marad. Egyetértünk a szerzővel: „Ha elkerülhető, egy riportkönyv 
útját ne övezzék levágott fejek.” 
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Néhány hányaveti mondat. Az olvasó azt hiszi, előszót olvas, és nem 
veszi észre, hogy máris az író szemével látja a világot. A mesélő ember 
pedig a háttérben maradhat ezentúl, bízunk már benne, nem volt hiábava-
ló ez a kis vagánykodás, a véresen komoly mondanivalót bevezető csipet-
nyi csalás. 

A hang komolyba vált ezután. „Az őrség panasza” szociográfia, ha-
zánk délnyugati pereméről, a honfoglalás kori határőrök kései leszárma-
zottai között. A műfaj szabályainak megfelelően: valóságirodalom, szigo-
rú, tényekkel ható dolgozat. A talajjavítás nem romantikus téma, és iz-
galmakban sem bővelkedik. Vele foglalkozik mégis e százoldalas dolgo-
zatnak közel egynegyede. 

De a föld, a természet mindig az ember felé mutat. A fenyők, a bányá-
szok életmentő fái, recsegésükkel figyelmeztetnek, ha fokozódik a nyo-
más. Ez életük értelme. Megilletődötten áll meg alattuk Moldova, az Au-
guszta-telep fia. 

„A bükk az erdők anyja” – mondja egy szűkszavú erdész –, „ha Euró-
pából kitakarodnának az emberek, mindent elborítana.” – „Ez talán nem 
is ártana Európának” – tűnődik el az író, és útitársa rábólint: „egy véle-
ményen vagyunk”. 

Egy kis filozófia. 
A legfontosabb dolgokat mintegy mellékesen intézi el Moldova. A kül-

földi vendégvadász napi kétezernégyszáz forintért űzi az őrségben a vad-
kant, több mint negyvenezer forintot fizet egy agyarért, és negyed- milliót 
is elér egy-egy tíz kilón felüli szarvasagancs. Azután a mellékmondat: az 
erdész havi fizetése a vendég egynapi ellátásánál is kevesebb. 

A közelmúlt történelmi eseményeiből a kuláknak kinevezett jómódú 
parasztság meghurcolása a legfontosabb. Az embertelenség, a kicsinyes 
gonoszság példái már-már elviselhetetlenek. Börtön, kitelepítés, megalá-
zás: a történetek kísértetiesen hasonlítanak egymásra. Aki túlélte, és visz-
szakerült a faluba, mesél. 

– És a régi őreikkel találkoztak? – kérdi az író. 
– A régi rendőrparancsnokkal – felelik. Nyaralt éppen a Balatonon. 

Kérdezte: hogy vagyunk? Mondtam, hogy jól. Mondja, hogy: na, ennek 
örülök. 

Kötetnyi magyarázkodásnál többet mond egy ilyen velős, lakonikus 
párbeszéd. A félelem most is ott bújkál az őrségiek sejtjeiben. „Régen úgy 
szólt a mese, hogy ha nem hiszed, járj utána – mesélik a tanítók egy ta-
nácsülés után. Ma meg úgy szól, hogy ha nem hiszed, utánad járok, és 
majd találok valamit, amivel kitörhetem a nyakadat.” 



 

1631 

Az őrségben a házakat nem védi kerítés, napközben aki csak mozdulni 
tud, kint dolgozik a mezőn, ha rabló járná a vidéket, legfeljebb néhány 
öregasszony figyelne fel – „ők viszont akkor sem szólnának, ha a fejük 
alól rángatnák ki a párnát”, jegyzi meg az író. „Már megtanulták, hogy 
jobb az ilyesmit szó nélkül tudomásul venni.” Bátor, tisztességes írás hát 
ez a riport. Valószínűleg ennek tulajdonítható hazai sikere. 

Csakhogy ez a fajta bátorság nem hiánycikk Nyugaton. A Moldováé-
nál bizony erősebb hangot használ bármely (mégoly mérsékelt) ellenzéki 
politikus. Marad a hogyan. Moldova György stílusa rendkívül tömör és 
színes. „Nagyon szegények voltak. A fiúk ültek a nagy, kocsmából vett 
asztal mellett, a lányok álltak mögöttük, és mind egy tálból ettek. A légy-
szartól olyanok voltak, mintha mákkal szemen szórták volna őket.” A kép 
remek. 

„Becsületes cigányok” – mondják a zenészekről a veleméri búcsúban. 
„Nem játszanak össze!” Az egykori tanácselnök, jelenleg hivatalsegéd, 
beáll volt íróasztala mögé, és így szól: „Kerkáskápolna dolgozó paraszt-
sága nevében szeretettel üdvözlöm a magyar írók küldöttjét, Moldován 
elvtársat, a lélek mérnökét.” Moldova Györgynek van érzéke a groteszk 
iránt. 

De van ennek a szerénykedő, idétlenkedő riporternek egy olyan erénye 
is, amit világszerte megirigyelhetnének tőle az úgynevezett nagyok. Né-
hány hevenyészett mondatban, félszegen és sután, láttatni tudja a lénye-
get. „Attól, hogy egy téeszbe tartoznak, még nem lettek egyformák az 
emberek ... A szintet ma is a régi kulákok és a középparasztok tartják, a 
régi szegények jórészt ma is isznak, máról-holnapra élnek.” Eddig az idé-
zet. Két ember sorsa illusztrálja: U. bácsi, a régi párttitkár évek óta nem 
látta fiait. Sivár öregségével felesel a szomszéd molnárék családi élete: 
nyár van, hazajöttek a gyerekek. „A malom most kié?” – kérdi a riporter. 
„Még az államé, de gondoltam rá, hogy visszaperlem. Kilencvenhatezer 
tégla van benne, a gyerekek építhetnének maguknak villát belőle a Ró-
zsadombon.” – „Nem kell, papa – mondják a gyerekek, és nevetnek –, 
inkább mi is építünk majd egy malmot.” „A sovány, borostás, kopott 
overált viselő molnár nem szól, csak rájuk emeli fáradt, véreres szemét.” 

Az író könyörtelen: nem erény, nevetséges beidegződés már csak a 
szerzés. Mégis, úgy tűnik, van valamiféle igazság ezen a világon. Az ir-
galmatlanokhoz irgalmatlan lesz vénségükre a világ, míg az áldozatokat 
nem hagyják magukra a testükből sarjadzott gyerekek. 

A felszín alatt valami egészen mély ráérzés is lappang ezeken az olda-
lakon. Pesszimizmus, fatalizmus? Az íróinknál, költőinknél oly gyakori 
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halált hívó várakozás? „Az őrségiek nem a feltámadott, hanem a megfe-
szített Krisztus népe – mondja híveiről a pap. Nem hisznek a túlvilágban, 
a halottról azt mondják: őseihez takaríttatott.” 

A riport alcímei jól illusztrálják ezt a hangulatot: „Nem kellünk senki-
nek”, „Már iskola sincs”, „Múlandó Kerkáskápolna”, „Pusztuló 
Nagymétnek”, „Szegény Kercaszomor”... 

Feltűnően gyakoriak a nemzethalál képei is. A valaha virágzó Ispán-
kon az 1945-ös 250 lakosnak már alig a fele van. A négyosztályos iskolá-
ba összesen tizenkét gyerek jár. – „Nagyobb beruházást már nem tervez-
nek Ispánkon? – kérdi a riporter. – De. – felelik. – Egy új temetőt." 

Negyven évnél fiatalabb gazdát nem találni a vidéken. Egy susztert, 
csodálatos módon. A suszter mindenütt megél. „Az igaz – bólintanak rá 
az öregek. – Amikor az ötvenes években nem volt talpbőr, minden suszter 
tanácselnök lett.” 

Szomorú félmosoly. Haldokló „szerek”, a valaha nagyhírű őrség. A 
falvak végéről nem hiányzik semmi, csak egy „Feltámadunk!” tábla – 
jegyzi meg valaki. Bajánsenye határában ér véget az egykori vasútvonal. 
1950-ben magyar határőrök törölték el a senki földjén a régi pálya nyo-
mait. Az embernek óhatatlanul Petőfi jut az eszébe: „Száz vasutat, ezeret, 
csináljatok, csináljatok...” „Ha az ember arra gondol, hogy ezt a vidéket a 
vasút emelte ki a középkorból, jegyzi meg Moldova, elfogja a szomorú-
ság, és valami végső pusztulás érzése.” így kapcsolódnak a talajjavítás 
statisztikáihoz az örök emberi témák, a történelemhez a mitológia. 

Tudtuk-e érzékeltetni? Egy világ haldoklik, és egy világ épül Moldova 
György riportjaiban. Már-már balzaci méretű világ gyökere mitológiai 
mélységekből ered. Nem riport, és semmi sem áll távolabb tőle, mint Zola 
felszínes, mindentudó naturalizmusa. Hiába csibészkedik, hiába szór port 
a szemünkbe a sok száraz statisztika – az eredmény mégiscsak az a lassú 
hegedűszólóhoz hasonlító meghatottság, amellyel csak a legjobbak aján-
dékozzák meg az olvasót. 

A riportok közös címe: Ellenszél. Ez az „ellenszél” nyilvánvalóan a 
fejlődést, a boldogulást gátló momentumok. Az olvasóban felvetődik a 
kérdés: nem túl erős ez a szél? Lehet-e szél ellen? Az ismert közmondás 
válasza nemleges és kategorikus. Moldova Györgyé nem egészen: nála 
nem egészen: nála nem az a kérdés, lehet-e. Kell. Mert élni csakis szél 
ellen érdemes, alkotni pedig – már-már közhelyszámba megy – csakis így 
lehet. 
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ROMÁN J. ISTVÁN 
Az idő csónakosa380 

Halász Péter: Tam-tam, Pilvax Publishing Co., New York, évsz. nélkül, 
380 lap 
 
Az irodalom és az újságírás már régóta hitvestársak. Néha ugyan súlyos 
gorombaságokat vagdosnak egymás fejéhez, de már elválaszthatatlanok 
közös gyermekükben: a tárcában, avagy idegen szóval a feuilleton-ban. A 
tárca ugyanúgy irodalom, ahogyan újságírás is. A műfaj elnevezését nap-
jainkban egyre kevesebbet halljuk, pedig a tárca nem ment ki a divatból, 
ennek bizonyságául elég fellapozni a hazai vagy a külföldi vasárnapi új-
ságokat. S ezzel már ki is mondtam, hogy ez igen előkelő műfaj: ünnepi. 
S amikor a Szabad Európa Rádióban vasárnaponként Halász Péter felol-
vassa heti levelét – általában tárcát mond el. Mi is ez? „Reflexióval át-
szőtt vagy szemlélődő jellegű, társalgó hangú, szellemes csattanójú írás” 
– így vélekedik a találomra kiválasztott lexikon. Ehhez hozzátenném: 
meghatározott, rövid terjedelmű. A tárca könnyedséget követel meg, de 
egyáltalában nem könnyű műfaj. Ha a próza más ágaiban az írók a súlyok 
felemelésekor erőművészként jól kidolgozott szellemi izomzatúkat is mu-
togatják, arcukon pedig átrándul a nagy erőfeszítés izomrengése – ez el-
fogadható. A tárca viszont olyan műfaj, amelyben súlyos terheket, élet-
halál témáit úgy kell a magasba lendíteni, mintha csak színes luftballo-
nokkal játszadoznék egy zsonglőr. 

Halász Péter tizenegyedik könyve, a Tam-tam, tárcák gyűjteménye. A 
modern próza egyik nagy vívmánya a különböző idősíkok egymásba tolá-
sa, a több rétegű múlt és a jelen kellemesen zsongító, avagy sokkhatássze-
rűen lerészegítő koktéllá való keverése. Halásznál újdonság, hogy ezt a 
technikát a tárcairodalomban alkalmazza, de nem ez a leglényegesebb. 
Írásaiban az a megrázó, hogy modern kalandozása az időben nem az esz-
tétikai tankönyvek előírása szerinti valamiféle új divat, hanem már régóta 
ez természetes közege, ebben él, mozog, olyan magától értetődően süly-
lyed-emelkedik az idősíkokban, ahogyan egy hal az óceán különböző 
szelvényű mélységeiben. Példának említem a „Beszélgetés a parkban” c. 
tárcát, ahol az ötödik időrétegnél abbahagytam a számolást, de aligha 
akad a kötetben olyan írás, amelyben ne egyszerre mozognánk a múlt 
különböző szeleteiben és a jelenben. Ami másoknál olykor megtanult 
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lecke és mesterséges ízű preparátum: a visszaemlékezés, ez Halász vele-
született specifikuma. 

Továbbhatolva az írásokba, rábukkanunk arra a lényegre, amely min-
den korszak prózájának a témája, s amely a próza varázslatos titka: „Mert 
látod, a tér, az olyan, hogy abban úgysem talál az ember soha semmit, 
elég egy pillanatra oldalt fordítani a tekintetet és a térben már döntő vál-
tozások történnek, lebontanak, építenek, elfoglalnak, támadnak, űznek, 
helyet cserélnek, menekülnek, összerogynak ... a térben nem lehet tájéko-
zódni, a tér megbízhatatlan. Csak az Idő, egyedül az Idő az, amiben ott-
hon van az ember, amiből elűzhetetlen és amiben örökké él...” Professzo-
rok és professzor önjelöltek írnak ma hatalmas monográfiákat az idő sze-
repéről a prózában, költők vallanak erről csendesen, mert egyre inkább az 
a felismerés uralkodik el, hogy nincs is egyéb más témája a prózának, 
mint maga az idő, az elmúlás . .. Halásznak is ez az egyetlen igazi mon-
danivalója. 

De szó sincs itt valamiféle filozofálgató hajlamról, avagy netán mo-
nomániáról. Lényeges mondanivalóját színes történetekbe rejti. Nagyképű 
kritikus, aki csak a szavak-mondatok külső burkáig jut el, félretolhatja 
ezeket az írásokat, azzal: itt mindig csak „apróságokról” van szó. De épp 
ez a trükk: apró mozzanatokból sejtetni meg a lényeget. Mennyi híresség 
bukkan fel a könyv lapjain: Jávor Pál, Somlay Artúr, Kabos Gyula, Ró-
zsahegyi Kálmán, Zilahy Lajos, Háy Gyula, Márai Sándor, azután Lin-
coln elnök, Churchill, Leslie Howard, Schopenhauser kavarognak e 
revűben. S e nagyoknak néha milyen kurta mellékszerepeket kell 
vállalniok: Churchillről megtudjuk, hogyan is állt a reggelizéssel, Márai-
ról, mily szavakkal rendelte meg öngyújtójának tűzkőcseréjét... Látszólag 
csupa újságírói pletyka, a bennfentes jólértesültsége. De ha kell, sztárokká 
lépnek elő az élet epizódistái: a Times Square újságárusa és egy londoni 
főportás. De miután jó előadás nincs állatok nélkül, fellép még: bálna, 
vizsla és vak bányaló is. A színterek: New York, London, München, Bécs 
és mindig újra Budapest. 

Mi tartja össze e különböző színpadi tereket és oly annyira elütő sze-
replőket? Ha a kötetben sorakozó 89 tárcát semmi sem tartaná össze, ak-
kor sem lehetne kifogásunk: minden tárca önálló életet kell hogy éljen. 
Halász minden egyes kis írása önálló – de az egész együtt mélyebb egy-
séget alkot: az író lírai önéletrajzi regényét. A legrafináltabb montázs-
technikával dolgozik, a beragasztott életrajzi elemek sohasem rikítanak ki 
az épp lefestett idegen tájakból. A gyermekkor, a bensőséges érzelmű 
anya, a távolságtartó apa mozaikképéből a költözködések Pesten át, az 
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írói kezdés, később a saját családja és a korabeli történelem parányi ese-
ményeiből tevődik össze ez a felületét nézve szabálytalan, a mélységét 
tekintve azonban nagyon is szabályos életrajz. 

A szórakoztató, az elandalítóan csevegő pesti zsurnaliszta maszkját, 
melyet Halász Péter visel – egy pillanatra letépem, akarata ellenére. Ez a 
maszk ugyanis védekezés a borzalmak világa ellen. A nevettető-
szórakoztató, de belülről síró clown olcsó legendáját nem elevenítem fel, 
mert a dolgok bonyolultabbak. De amikor Halász mosolyog, legalábbis az 
írásaiban sok a mosoly, szája szögletében ott bujkál a különben nagy mo-
sollyal lefedett keserűség kibukkanó maradéka. 

Számára elsősorban nem azért borzalmas a világ, mert széttekint a 
közéleti állapotokon. És nem a metafizikusok látomásos rettenete éled fel 
benne: Az Isten és az ördög nagy harca az emberi történelemben. A tra-
gédia nem vakító fényben lobban fel írásaiban, a tragédia csak parázslik, 
de mivel ez a parázs mindnyájunk személyes ügye – ezért éget. Halász 
tragédiái „mini” méretűek, épp csak annyi: azok, akiknek szeretniük kel-
lene egymást, nem teszik vagy már nem tehetik ezt. Az apának és anyá-
nak el kell válnia egymástól. (Milyen jellemző, hogy első regénye erről 
szólt.) A régi baráttal való újratalálkozáskor kiderül, hogy a barát időköz-
ben kiégett. A gyermek, akit felneveltünk, kirepül... és így tovább. Ilyen 
parazsakat mindnyájan hordozunk magunkban. Ezek a mini tragédiák az 
egyén számára maximálisak. Ezért talál bennünket szíven az író. 

Örökösen jelenlevő önéletrajzi kisugárzás, lírai reflexiók, csendes 
szemlélődés stílusának jegyei. És hevület, amely korrekt tárgyilagosság-
ban rejtőzik. Legegyénibb módszere, hogy valami egészen habkönnyű, 
hétköznapi, semmi tárgyból indul ki, pl. a zsebnoteszből, a vizeszsemlyé-
ből, s egy-két reflexióval, mintegy csak ráutalással meggyőzően tud ezál-
tal emberi sorsokat, sőt történelmet idézni fel. Az írói nagyságot sohasem 
a választott kezdeti pont határozza meg, hanem a végpont. 
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ZSIGMOND ENDRE 
A gyermekek magyar bibliája381 

Anne de Vries: Fiatalok bibliája, Opus Mystici Corporis Kiadó, Becs 
1974, 156 lap 
 
Ez a 8–12 éves gyermekek számára szánt magyar nyelvű „könyvecske” 
egy német fordítás alapján készült a holland eredetiből. A fordítóként 
feltüntetett Kovács Gábor név valószínűleg munkaközösséget takar, isme-
retlen előttem ilyen nevű írástudó Nyugaton. A kötetet Hermione Scháfer 
a német kiadásból átvett vonzó rajzai díszítik. A nyúlfarknyi utószóban a 
„kiadó” néhány sorban méltatja az eredeti könyv szerzőjének a Szentírás-
ból kiszűrt szép szövegeit. Sajnos, egyetlen szót sem ejt magáról a szerző-
ről, vagy a fordításról és a kiadás körülményeiről. Pedig mindezek jó né-
hány oldal magyarázatot érdemelnének. Mert fontos ez a könyv, elsőízben 
kerül a magyar fiatalok kezébe a Szentírás népszerűsítő olvasmányos vál-
tozata. Habár a kiadás már öt évvel ezelőtt történt, itt az ideje, hogy mél-
tassuk, hiszen ezt az esztendőt választotta „Nemzetközi gyermekévének” 
az Egyesült Nemzetek Szövetsége. 

A bibliai könyvek nemcsak fennkölt „Szent írások” voltak az európai 
népek életében. Ünnep- és hétköznapjaikon valósággal benne éltek az ősi 
könyvek világában. Az én gyermekkoromban még élő hagyományként 
tapasztalhattam mindezt családom és ismerőseim körében, öreg paraszt-
asszony nagyanyám, aki alig végzett négy-öt elemi iskolát, hatalmas két 
kötetes bibliáját naponta forgatta és élvezettel olvasgatta. Mikor véget ért 
a Jelenések könyvének, néhány hétig félretette, hogy aztán újra kezdje 
Mózes első könyvét a teremtésről. Legkedvesebb olvasmánya volt Jónás 
könyve, a halál és a föltámadás allegóriája. Szívrepesve mutatta unokájá-
nak – nekem – az ő nagyanyjától örökölt, hímzett, vászon szemfedőjét, 
melyre a jónási történet jeleneteit varrták rég porrá lett paraszti asszony-
kezek. Halálakor koporsójánál álltam, mint kisfiú még, s láttam újra a 
fehér szemfedőt, mely halandó arcát födte ott előttem. Itt van most is 
Münchenben ez a pár száz éves vászondarab holmijaim közt, hogy talán 
engem is takarjon halálom napjaiban. Anne de Vries ezt a történetet is 
egyszerű szavakkal, rövid mondatokkal meséli el a mi gyermekeinknek. 
Ebben a forrástiszta szövegben – Jónás próféta könyvében – megmarad az 
eredeti bájos humora is. És egy szikra a bibliai bölcsességből. A költé-
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szetből is, amely a babitsi parafrázist ihlette. Egy kicsiny gyertyaláng vi-
lágol csak. De ez talán elég ahhoz, hogy a fiatal szíveket föllobbantsa 
később a költő élvezetére. S az egész magyar költészet biblikus hangvé-
telének értésére is taníthatja őket. A Mária Siralomtól kezdve, Balassin, 
Szenczi Molnáron, Aranyon, Adyn, Babitson, Weöresen és Rónayn át a 
bibliából is szívta éltető nedveit a magyar vers. Hová is tehetné a magya-
rul olvasó fiatal mindezt, ha nem éli bele magát a biblia képzeletvilágába. 
A szövegek említett erényei különösen kiviláglanak az Ószövetség kivá-
lasztott fejezeteiben, melyek a zsidó nép eposzát elevenítik meg az ifjú 
olvasó előtt. Ábrahám, Jákob, József és Mózes története mint megannyi 
remekművű „regényke” támad életre a lapokon. A nyugati országokban 
sok kísérlet történt már a biblia gyermekek számára szánt népszerűsítésé-
re. Talán legérdekesebb példánya ennek itt fekszik íróasztalomon. Kis-
gyermekeknek készült, német nyelvre fordított, remekül illusztrált kötet 
ez, „Noé bárkája” a címe. Az Amerikában élő, Lengyelországból szárma-
zó, jiddis nyelven író, Nobel-díjas Isaac Bashevis Singer a szerzője. Bár-
csak magyarul is megjelennék hasonló gyermekkönyv. (Talán a bibliás 
Cs. Szabó ír majd egyszer ilyent a nyugaton élő kis magyaroknak, Szalay 
Lajos képei díszíthetnék az Aurora kiadó e „kis” kötetét.) 

Könyvünk az Ószövetség alakjainak drámájával sem marad adósunk. 
Sokszor vált párbeszédre a szöveg, és gyermekszínpadra vihető kis játé-
kok kerekednek ki a történetből. A fiatalok számára előkészítő is lehet ez 
a könyv a bibliai hangot újra megütő magyar drámához, amilyen például 
Sütő András „Kain és Ábel”-je. 

Az Újszövetség majdnem felét teszi ki a kötetnek. A kiválasztott ré-
szek időrendben sorjázzák Jézus történetét. Az írónő és fordítója itt nyújt-
ja teljesítménye legjavát. Egy kis ízelítő: 

Máriának nem voltak babaruhái, de volt néhány kendője Azokba csa-
varta a gyermekét. Bölcsője sem volt. József a jászolt bélelte ki vastagon 
szalmával. És akkor Mária belefektette a jászolba a gyermeket. 

Mária aztán azt mondta: „Jézus legyen a neve, így mondta az angyal. 
Ott feküdt a kis király egy állatetetőben. 
Isten fia istállóban született. 
Nem tudott róla senki. 
Csönd volt és sötét. A hajnal még messze volt. 

Ismerős ez a hang a magyar versek világából. íme József Attila: 
Irul-pirul Mária, Mária, boldogságos kis mama. 
Hulló könnye záporán át alig látja Jézuskáját. 
A sok pásztor mind muzsikál. 
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Meg is kéne szoptatni már. 
Kedves három királyok, jóéjszakát kívánok! 

És ez visszhangzik a burgenlandi magyar Alsóőr legényeinek szentes-
tei énekében: 

Érkezett Mária rongyos istállóba, idegen jászolba,  
Jézuskának semmiféle ruhája, semmiféle gúnyája. 

És megannyi magyar versben, karácsonyi énekben szerte az országban. 
A galileai események, a jeruzsálemi tragédia, az asszonyok históriája 

mind, mind a kötet erősségei. Pár szép fejezet az apostolok tetteiből és a 
jézusi tanítás lényegére mutató példabeszédek zárják ezt a könyvet. 
Ezekután egyetlen magyar szülő – sem otthon, sem külföldön – nem pa-
naszkodhat, hogy nincs megfelelő eszköze gyermekei bibliás nevelésére. 
Mondhatjuk nekik Sylvester János nagy verssorait: 

Az ki zsidóul és görögül, és vígre deákul  
Szól vala rígen, szól néked az itt magyarul 

A hazai bibliakiadás megújulása mellett a nyugati magyarságnak csak 
két Újszövetség kiadására futotta eddig ereje. Békés Gellért és Dalos Pat-
rik fordította mai nyelvre görög eredetiből és adták ki Rómában az ötve-
nes években az egyiket. A másik, melyet a Bethlen-nyomda gondozott és 
adott ki Amerikában 1971-ben, Károli Gáspár szövege volt Ravasz László 
átdolgozásában. 

A Fiatalok bibliája gazdag szöveggyűjtemény mind az Ó-, mind pedig 
az Újszövetség könyveiből. Illesse a legnagyobb dicséret kiadóját. 
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HALÁSZ PÉTER 
Búcsú Lehoczky Gergelytől382 

– Meghalt július 17-én – 
 
Egy kicsit mindig olyan volt, mint aki lázas, vagy legalábbis hőemelkedé-
se van. A szeme fényesen csillogott, a mondatait belső tűz fűtötte, egy 
kicsit mindig izgatott volt, mint aki rettenetesen siet valahonnan valahová, 
de ezt még gyorsan el akarja mondani. És ez így is lehetett. Az idei esz-
tendő halottak napján töltötte volna be 49-dik esztendejét. Csakugyan 
nem volt ideje. Rettentően kellett sietnie. Tovább fejlesztett, mintegy 
adoptált egy irodalmi műfajt, Balzac „Emberi komédiájá”-nak ihletésére, 
elbeszéléseket írt olyan hősökről, akik sorsa tovább szövődött többi no-
vellájában, minden egyes novella önálló elbeszélés volt ugyan, de egy-
mást követő sorrendben, akár egy nagyregény fejezetei lehettek volna. 
Volt egy központi alakja, egy főszereplő, akit úgy hívtak, hogy Lomhányi 
Álmos. Fogadni mernék, hogy ezzel az alakkal egy kissé önmagát figu-
rázta, titokban sejtve, hogy tehetsége, alkotóereje többre is képessé tenné, 
de a nagy művet halogatta, mint aki siet ugyan, de azért egy kevés ideig 
még ráér. Budapesten született 1930. november 2-án. Könnyen lehet, 
hogy az ilyen születési dátum kesernyés iróniával szövi át az ember szem-
léletét, úgy érezheti, hogy sorsa komisz tréfát játszott vele, világrajövetele 
napját összeköti az eltávozottakra emlékezéssel. Akár figyelmeztetésnek 
is fel lehet fogni. Édesapja Lehoczky György volt, a nagytehetségű fes-
tőművész és grafikus, aki magas korban, 80-dik esztendejében, néhány 
hónappal ezelőtt hunyt el Saarbrückenben. Gergely 14 esztendős volt, 
amikor szüleivel elhagyta hazáját, Németországban azonban csak rövid 
ideig maradt, Strasbourgba került gimnáziumba, ott érettségizett és onnan 
azután 18 éves korában Párizsba tette át otthonát. Párizst őneki találták föl 
és őt Párizsnak. Megejtette Ady Bakonyának varázsa. Pedig nem, többről 
volt itt szó, szerencsés egymásra találásról. írt egy ifjúsági regényt, de az 
sajátságos módon nem franciául jelent meg, hanem Nyugat-
Németországban, írt tömérdek novellát, tárcát, esszét, szőtte-szövegette 
Lomhányi Álmos sorsát és azt tervezte, hogy amikor végigvezeti, befeje-
zéshez juttatja, akkor könyvben jelenteti meg, már mint egységes regényt, 
Roger Martin du Gard-tól idéz mottóként néhány mondatot az elejére, 
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minthogy a Nobel-díjas francia író is hasonló jellegűt alkotott naplójában, 
önálló elbeszélésekként helytálló regényfejezeteket. 

A Montparnasse-i temetőben, írók, költők, művészek örök nyugvóhe-
lyén alussza július 20-a óta csöndes álmát. Nehéz elhinni, lehetetlen el-
képzelni, hogy ez az örök láz, az állandó hőemelkedés, a szüntelen hevü-
let most egyszerre ellobbant, kihűlt, végétért volna. Temetésén, sírja fölött 
két lánya, Elise magyarul, Eszter franciául elmondta Gergely kedvenc 
költőjének, Kosztolányinak azt a versét, amelyet az utóbbi időben gyak-
ran idézett: 

Jobb volna élni, 
Ámde túl a fák már aranykezükkel intenek nekem ... 
Mi, akik barátai voltunk, sohasem felejtjük el, az emberséget, a költői, 

az írói kedélyt, amit árasztott magából, érezni fogjuk a napsütésben és 
találkozunk fényes pillantásával az Ég tükréből, amikor felhők vonulnak 
– lomhán, álmosan. 
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ANDRÁS KÁROLY 
Szlovákok és magyarok a háború után383 
– Janics Kálmán: A hontalanság évei, Illyés Gyula előszavával – 
 
A második világháború végefelé a csehszlovák emigráció és a szlovák 
ellenállási mozgalom vezetői úgy döntöttek, hogy felszabaduló hazájuk-
ban egyetlen radikális lépéssel megoldják a nemzeti kisebbségek kérdését. 
Azt tervezték, hogy a német és magyar kisebbséget kitoloncolják Német-, 
illetőleg Magyarországba s ezzel Csehszlovákia vegyes nemzetiségű, in-
gatag államból egységes, szilárd, szláv nemzeti állammá alakul át. A kite-
lepítés – akkori szóhasználattal: transzfer – tervét azzal indokolták, hogy 
a nem-szláv kisebbségek felelősek az első Csehszlovákia felbomlásáért, 
ezért ezeknek a náci, fasiszta, irredenta elemeknek távozniok kell az új 
köztársaságból. 

Az eredeti elgondolás azonban csak részben valósulhatott meg. A 
győztes szövetséges hatalmak hozzájárultak ugyan a szudétanémetek 
transzferjéhez, a szlovákiai magyar kisebbség kitelepítését azonban nem 
engedélyezték, s végül is a közvetlenül érdekelt felek, Csehszlovákia és 
Magyarország kétoldalú tárgyalásaira bízták az egyre bonyolódó helyzet 
rendezését. A nyugatiak vonakodása megakadályozta a szlovákiai magyar 
kisebbség felszámolását, de nem állta útját egy részleges lakosságcseré-
nek s nem háríthatott el egyéb, részben brutális beavatkozásokat ennek a 
kisebbségnek az életébe. Végső fokon, ami történt, egyik felet sem elégí-
tette ki s újabb feszültségekkel terhelte meg a két nép egyébként sem sima 
kapcsolatát. 

A szlovák–magyar megbékélés nem képzelhető el a közös történelmi 
múlt hibáinak, tévedéseinek nyílt megvitatása nélkül s ezek sorába az 
1944–45-ös transzfer-terv is beletartozik, minden következményével 
együtt. Sajnos, az eseménysorozat ma még mindkét oldalon, Csehszlová-
kiában és Magyarországon is, félig-meddig hivatalos tabunak számít, 
nyilván az egykori döntések kényes politikai háttere s talán továbbélő 
nacionalista elfogultságok miatt is. Eddig valójában csak egyetlen rövid 
pillanatra került igazi nyilvánosság elé a transzfer ügye, mégpedig 1968 
tavaszán, amikor szlovákiai szlovák és magyar nyelvű lapokban hirtelen 
széles körű és tisztító vita támadt, hogy aztán az év augusztusában, 
ugyanolyan hirtelen meg is szakadjon. Az eredmény: harminc év alatt 
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csak néhány vázlatos és óvatos könyv s néhány nem kevésbé óvatos rész-
lettanulmány jelenhetett meg a szlovák–magyar együttélésnek erről az 
egyik legkritikusabb szakaszáról.1 

Az elmúlt ősszel azonban egy merőben újhangú hozzászólás érkezett a 
kényes témához. Janics Kálmánnak „A hontalanság évei” című tanulmá-
nyára gondolok, amelyet a szlovákiai magyar szerző Szlovákiában írt s 
amely Illyés Gyula előszavával jelent meg Münchenben az Európai Ma-
gyar Protestáns Szabadegyetem kiadásában. A kötet címe arra az ex leg 
állapotra utal, amely 1945-ben zúdult a szlovákiai magyarságra. 

A szerző, Janics Kálmán, nyugalmazott orvos, szülőfalujában, 
Vágkirályfán él. A két háború közötti Csehszlovákiában nőtt fel, mint 
pozsonyi egyetemi hallgató csatlakozott a prohászkás mozgalomhoz, a 
diploma megszerzése után Nádszegre, a galántai járásba került körorvos-
nak. A harmincas évek vége felé jelentek meg első írásai a kisebbségi 
magyarság népegészségügyi és demográfiai helyzetéről. A második vi-
lágháború után sikerült megkapaszkodnia szülőföldjén, Dél-Szlovákiában 
s a kisebbségi magyarokkal együtt élte át a transzfer-veszély árnyékában 
a nehéz esztendőket. 1968-ban, a „prágai tavasz” idején szlovákiai ma-
gyar lapokban tűnt fel újra a neve, cikkeiben főként a magyar kisebbségre 
vonatkozó hivatalos statisztikákkal szállt vitába. Ezután ismét hosszú 
hallgatás következett, míg legutóbb nyugati folyóiratokban – egy kisebb-
ségi szaklapban és az Új Látóhatárban – jelentek meg tanulmányai. 

Valószínű, hogy ezek az írások egy nagy vállalkozásnak voltak mel-
léktermékei: Janics könyvének kéziratán dolgozott, s feltehetően nem 
egyszerű körülmények között. Hivatalos archívumok, nyugati szakiroda-
lom aligha álltak rendelkezésére –, lábjegyzeteinek tanúsága szerint jó-
részt Csehszlovákiában és Magyarországon megjelent publikációkra s a 
korabeli sajtó beszámolóira építette monografikus igényű munkáját. így 
készült el az első részletes, öncenzúramentes feldolgozás az 1945–48 kö-
zötti szlovákiai eseményekről. A szerző célja nem az volt, hogy új fe-
szültségeket teremtsen, hanem, hogy segítse a meglévő, bár sokszor talán 
eltussolt ellentétek leszerelését. 

Janics Kálmán ilyen irányú szándékára utal Illyés Gyula bevezetője is. 
Nem előszó ez, mint ő maga írja, hanem „hozzátevés”, mert meggyőződé-
se szerint a könyvnek nincs szüksége előszóra. Igaz, hogy az Illyés- szö-
veg már teljes terjedelmében megjelent az Új Látóhatár előző számában, 
mégis idézem néhány sorát, mert világosan meghatározza a kötet feladatát 
az „összebékülés” szolgálatában: „Valahányszor a Csehszlovákiában élő 
magyar anyanyelvűek helyzetének tüzetesebb ismertetése is hangot sürge-
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tett, a jóhiszeműekben felmerülhetett az aggály: miért fokozni a nyugta-
lanságot? Majd szinte a stratégiai óvás: miért nyitni szellemi vitáinknak 
oly keserves küzdőterén még egy második frontot?... A magyar határokon 
belül is támadt hiedelem, hogy ezek az igazi kérdések tiszta ajakra többé 
nem kerülhetnek. Holott épp kettős lett a feladat: eltávolítani végleg ezek-
ről a valóságos kérdésekről a szennyet és úgy közelíteni kettős felelős-
séggel a rendezésükhöz, hogy az minden rezzenetben a békét szolgálja, az 
összebékülést. Ez a könyv mélyrehatóan ennek jó alapozásán működik ... 
Ez a könyv kéznyújtás ... kemény fogású, de ezáltal férfias; nyíltsággal 
kíván barátságot...” 

A transzfer szó a szlovákiai magyar kisebbség esetében egy szövevé-
nyes eseménysorozatot, több – időnként párhuzamosan futó – kezdemé-
nyezést, etnikai egységbontó kísérleteket takar. A könyvismertetésnek 
mindenekelőtt ezt a kanyargós, feszültségekkel terhes folyamatot kell 
felvázolnia. Az alábbi periodizálás nem mindenben követi Janics könyvé-
nek a beosztását, viszont egészen annak anyagára épül: 

A csehszlovák emigráció terveinek egyeztetése (1942–43-tól 1945 ko-
ra tavaszáig). A kisebbségek transzferje Benes gondolata volt. A terv lon-
doni emigrációjában érlelődött meg benne, előbb csak a németekre al-
kalmazta, 1943-ban a magyarokra is kiterjesztette. A magyarok kitelepíté-
séhez nem kapta meg a nyugati szövetségesek támogatását, 1944-ben 
azonban sikerült megszereznie előbb a Szovjetunió, később a moszkvai 
csehszlovák (lényegében kommunista) emigráció s legvégül a szlovákiai 
ellenállási mozgalom hozzájárulását. 1945. február 16-i rádióbeszédében 
Benes egyértelműen bejelentette, hogy az új köztársaságban nemcsak a 
szudétanémet, hanem a magyar kisebbséget is fel fogják számolni. 

A transzfer-tervet csehek és szlovákok azzal indokolták, hogy Cseh-
szlovákiának meg kell szabadulnia a hűtlen kisebbségektől, egységes 
nemzeti állammá kell átalakulnia. Az eredeti elképzelés úgy szólt, hogy a 
szudétanémetekhez hasonlóan, a magyarokat is „rövid úton”, egyetlen 
nekifutással átteszik a határon. Abban az időben, számítások szerint, ke-
reken 650 000 magyar élt csehszlovák területen, főként Dél-
Szlovákiában. Ebbe a számba nem tartoztak bele az 1938 után a Felvidék-
re települt magyar állampolgárok, akik az államfordulat után hamarosan 
vissza is költöztek Magyarországra (részben önként, részben hatósági 
nyomásra). 

A magyar kisebbség jogfosztása (1945 tavaszától 1945 őszéig). Annak 
ellenére, hogy a Magyarországgal kötött fegyverszüneti megállapodásba 
sem sikerült belevenni a szlovákiai magyarok kitelepítését, az 1945. ápri-
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lis 5-i kassai kormányprogram bejelentette: a magyar nemzetiségű lako-
sokat, az aktív antifasiszták kivételével, megfosztják állampolgárságuktól. 
Az erre vonatkozó rendelet augusztusban jelent meg, a magyarok 97 szá-
zalékát hontalanná tette s csak 3 százaléknak hagyta meg állampolgársá-
gát. 

Közben egymást követték a különböző jogfosztó intézkedések: bezár-
ták a magyar iskolákat, a magyarokat kitették a közigazgatásból, leállítot-
ták a magyar nyugdíjakat, betiltották a magyar lapokat, elkobozták a ma-
gyar földtulajdont (az 50 holdnál kisebb birtokokat egyelőre meghagyták 
a tulajdonosok kezelésében, mert ezek végső sorsáról a tervezett cseh-
szlovák—magyar lakosságcsere-tárgyalásokon kellett volna határozni). 
Magyarok, beleértve az elismert antifasisztákat is, nem lehettek politikai 
párt tagjai s nem szavazhattak. (Így történt, hogy Major Istvánnak, a 
Csehszlovák Kommunista Párt egyik alapító tagjának, nem volt szavazati 
joga az 1946-os választáson.) Az adminisztratív nyomás következtében 
számos magyar, főleg értelmiségi, „önként” áttelepült Magyarországra. 
Számuk idők folyamán elérte a 60 000-et. 

A rendeletözön célja az volt, hogy „kész helyzet”-et teremtsen s ki-
kényszerítse a potsdami konferencia hozzájárulását a magyarok transzfer-
jéhez. A hozzájárulás elmaradt, a potsdami konferencia azonban szovjet 
javaslatra kimondta, hogy a németeket Magyarországról is ki kell telepí-
teni (holott a magyar kormány nem terjesztett be ilyen kérelmet). 

Diplomáciai tárgyalások (1945 őszétől 1946 őszéig). A potsdami ku-
darc után a csehszlovák kormány a felaprózás taktikájához folyamodott; 
az egyszeri, gyors elintézés helyett fokozatosan, részletekben, különböző 
módszerekkel akart megszabadulni a magyar kisebbségtől. Az egyik 
módszer a lakosságcsere volt. Az elgondolás szerint Magyarországról 
bizonyos számú szlovákot telepítenek át Szlovákiába s ennek fejében 
Magyarország megfelelő számú magyart vesz át Szlovákiából. Budapest 
„felsőbb nyomásra” kénytelen volt belemenni a tárgyalásokba s némi hu-
zavona után, 1946. február 27-én aláírták a magyar–csehszlovák paritásos 
lakosságcsere-egyezményt. A szlovákok remélték, hogy az egyezmény 
keretében legalább 200 000 magyar fogja elhagyni Csehszlovákiát. Azzal 
is számoltak, hogy további 200 000 magyar „reszlovakizálni” fog s a 
fennmaradó kb. 200 000 magyart egyoldalúan, a Magyarországról kivo-
nuló németek helyére telepítik. Csehszlovákia tehát a csereegyezmény 
végrehajtását s újabb kormányközi tárgyalásokat sürgetett. 

A magyar kormány halogató taktikához folyamodott, remélve, hogy a 
párizsi konferencia nem fogadja el 200 000 szlovákiai magyar kiutasítását 
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s valamit tenni fog a kisebbségi jogok biztosítása érdekében. Valóban, 
Visinszki szovjet és Masaryk csehszlovák külügyminiszter minden erőfe-
szítése ellenére a nyugati hatalmak, és elsősorban az Egyesült Államok, 
nem járultak hozzá a szlovákiai magyarok transzferjéhez. Annyit azonban 
mégis elért a csehszlovák diplomácia, hogy a békeszerződés utasította a 
magyar kormányt: kezdjen kétoldali tárgyalásokat Prágával azoknak a 
„magyar eredetű lakosoknak a kérdéséről”, akik a népességcsere-
egyezmény végrehajtása után is Csehszlovákiában maradnak. S az is 
csehszlovák sikernek számított, hogy a nemzeti kisebbségek intézményes 
védelmét meg sem említette a békeszerződés. 

Reszlovakizálás (1946 nyarán). A szlovákiai magyarság létszámának 
mesterséges csökkentését szolgálta a reszlovakizálás, vagy 
visszaszlovákosítás. Az akció 1946 júniusában indult s lehetőséget nyúj-
tott a „szlovák származású” magyaroknak, hogy „visszatérjenek” a szlo-
vák nép kebelébe, s ezzel visszanyerjék állampolgárságukat, politikai és 
egyéb jogaikat. Külsőleg a legsikeresebb beavatkozás volt a magyar etni-
kum életébe. De a siker csak átmenetinek bizonyult. 

Janics a reszlovakizálást „nagyarányú lélekvásárlás”-nak nevezi: „A 
reszlovakizálás vállalása lényegében önkéntes lett volna, sőt kedvez-
ménynek kellett volna tekinteni, azonban az eredmények ismeretében s az 
alkalmazott módszerek mérlegelésével kényszer-asszimilációnak nevez-
hető.” Érdekes a szerzőnek az a megfigyelése, hogy ahol az értelmiség 
előljárt az asszimilálásban, ott szinte az egész falu követte példáját. „A 
városokban és a szórvány-falvakban, valamint a vegyes nyelvű falvakban 
a reszlovakizálás simán ment, kompakt magyar nyelvterületeken viszont 
ellenállásba ütközött.” 

Összesen 326 579 személy reszlovakizálási kérelmét fogadták el, for-
mailag tehát ennyivel csökkent a szlovákiai magyarok száma. De a kor-
mány a reszlovakizálást nemcsak formaságnak szánta. A „visszaszlová-
kosodott” magyaroktól elvárták, hogy szakítanak régi mentalitásukkal, 
feladják magyar kapcsolataikat s beállnak a szlovák kultúra tevékeny épí-
tői közé. A reszlovakizálást az 1950-es években hatálytalanították s a 
reszlovakizáltak nagy része újra visszamagyarosodott. Janics: végered-
ményben „felemás siker” volt. 

Deportálás (1946. november 19.–1947. február 25.). A magyar kisebb-
ség ellen indított hadműveletek legdrámaibb fejezete. Lényege az volt, 
hogy előre kidolgozott menetrend szerint megkezdték a se lakosságcseré-
re ki nem jelölt, se nem reszlovakizált magyar mezőgazdasági lakosság 
áttelepítését a kiürült Szudéta-vidékre. Hivatalos indokolásul Benes elnök 
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egyik dekrétuma szolgált, amely kimondta az általános munkakötelezett-
séget s ennek megfelelően a magyarok elszállítását munkaerő-
toborzásnak nevezték, elhallgatva kényszerjellegét. 

Janics leírása szerint a deportálás úgy zajlott le, hogy kora reggel egy 
vagy két falut katonai egységek zártak körül, majd pontos névjegyzékek 
alapján felszólították az elszállítandó családokat a csomagolásra. Közöl-
ték velük, hogy lakóhelyüket el kell hagyniok, vagyonukat elkobozzák, 
jogorvoslatnak helye nincs. A kijelölt családokat katonai tehergépkocsik 
szállították a legközelebbi vasútállomásra, ahonnan különvonatokon, szi-
gorú őrizet alatt indították el őket Csehország felé. Az üresen hagyott ma-
gyar otthonokat, a hozzájuk tartozó földdel együtt, szlovák telepesek kap-
ták. 

A deportálás – legalább is így mondja Janics – Benes elnök tudta nél-
kül indult el. Kényszerjellege, egész családok elszállítása, valamint az 
ingatlan vagyonok elvétele ellenkezett az elnök munkaerő-dekrétumának 
szellemével, és a magyar földtulajdon elkobzásának felfüggesztéséről 
szóló rendelettel. A deportálás 99 napig folyt s nem is annyira a magyar 
kormány tiltakozása, mint a nyugati közvélemény felháborodása szüntette 
meg. 

Hivatalos adatok szerint 44 129 magyar nemzetiségű személyt – kb. 11 
000 családot – helyeztek át a volt Szudéta-vidékre. Az intézkedés lénye-
gében a magyar kisebbség legszegényebb rétegét, az agrárproletárokat 
érintette, amit az is igazol, hogy mindössze 25 000 kat. hold földtulajdon 
„szabadult fel”. Később a deportáltaknak megengedték a visszatérést, 
amiből új drámák születtek, mert az elhagyott otthonokban már idegenek 
ültek. 1950-ben még 13 441 magyar élt az egykori Szudéta-vidéken. 
Janics mérlege: „... az átélt 99 nap mély nyomot hagyott azok emlékeze-
tében is, akik nem voltak közvetlen áldozatok.” 

A földszerzés csak másodrendű célja volt a deportálásnak. A csehszlo-
vák kormány elsősorban nyomást akart gyakorolni Magyarországra, hogy 
kezdje el a lakosságcsere-egyezmény végrehajtását. 

Lakosságcsere (1947 áprilistól 1948. június 10-ig). Valóban, a béke-
szerződés és a deportálás nyomására a magyar kormány újra felvette a 
formális tárgyalások fonalát Prágával. Janics ebben a halogató taktika 
vereségét, a magyar kormány meghátrálását látja. A lakosságcsere végre-
hajtásáról szóló egyezményt 1947. május 28-án írták alá, a lakosságcsere 
azonban már áprilisban elkezdődött. Magyarországnak nem sikerült elér-
nie, hogy a többi, Szlovákiában visszamaradó magyar megkapja az ál-
lampolgárságát. Csehszlovákia, a békeszerződésre hivatkozva, új tárgya-
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lásokat sürgetett, a maradék magyarság kitelepítése céljából. Az 1948. 
februári események miatt azonban erre már nem került sor. 

A paritásos lakosságcsere-egyezmény értelmében Magyarországnak 
annyi szlovákiai magyart kellett befogadnia, ahány magyarországi szlo-
vák költözött át Szlovákiába. A csere sikere tehát a magyarországi szlo-
vákok kezében volt. A Csehszlovák Áttelepítési Bizottság 477 000 szlo-
vákot mutatott ki Magyarországon, de a csaknem félmilliós tömegből, a 
nagyarányú propaganda ellenére, mindössze 92 390 személy jelentkezett 
áttelepülésre s végül is 44 718 szlovák mondott búcsút Magyarországnak. 
Szlovákiában a hatóságok 180 000 magyart vettek fel az áttelepítendők 
listájára, köztük százezer úgynevezett „háborús bűnös”-t. A magyar kor-
mány azonban nem járult hozzá, hogy a cserelétszámba bevegyék ezt a 
mesterségesen felduzzasztott kategóriát (nemegyszer egész falvakat hábo-
rús bűnösnek nyilvánítottak). A listán maradt 80 000 szlovákiai magyar-
ból hozzávetőlegesen 70 000 személy települt át Magyarországra.2 

A lakosságcsere egy évig folyt. Időrendben az utolsó vállalkozás volt, 
amely megkísérelte a Benes-féle transzfert más lobogók alatt megvalósí-
tani. 

„Normalizálódás” (1948-tól az 1960-as évekig). 1948 a szlovákiai 
magyarság életében a „fordulat éve” volt: nemcsak a lakosságcsere szűnt 
meg, hanem a deportáltaknak is ekkor engedélyezték a visszatérést, a 
hontalanok visszakapták állampolgárságukat. A fasizmus, háborús bűnös-
ség kollektív vádjait elejtették. A háború végi lendület kifulladt. 1949-ben 
megjelent az első magyar nyelvű újság, 1954-ben megszüntették a 
reszlovakizálást s engedélyezték a visszamagyarosodást. Az 1960-as al-
kotmány elismerte minden állampolgár egyenjogúságát, nemzetiségre 
való tekintet nélkül, 1964-ben a Csehszlovák Kommunista Párt Központi 
Bizottsága elítélte az 1945–48 közötti nemzetiségi politikát, mint magyar-
ellenes nacionalista megnyilvánulást. 

A nemzetiségpolitikai fordulatot általában az 1948. februári esemé-
nyekkel, Benes bukásával, Gottwald hatalomátvételével szokás magya-
rázni. Janics nem egészen ért ezzel egyet: „... helyesbíteni kell azt a törté-
nelmi tévedést – írja –, hogy csak 1948 februárja oldott meg mindent. A 
valóság az volt, hogy a sikertelen kitoloncolásos tervek után, a nemzetkö-
zi helyzet következményeképpen is új utakat kellett keresni, ennek hatá-
rozott körvonalai azonban csak akkor kezdtek kibontakozni, amikor 1948 
nyarán a berlini válságból súlyos nemzetközi feszültség keletkezett. 1948 
tavaszán minden kedvező jel nélkül tovább folyt a diszkriminációs politi-
ka a magyar kisebbséggel szemben, zajlott a lakosság- csere végrehajtása, 
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tilos volt a magyar sajtó. Áprilisban magam is láttam hirdetményt, amely-
ben a járási Nemzeti Bizottság figyelmeztette a lakosságot, hogy aki bár-
kit magyarul hall beszélni, haladéktalanul jelentse a biztonsági szervek-
nek. A változás nem egyszerre, csak lassan, fokozatosan következett be.” 

A rövid összefoglalóhoz hozzá kell fűzni, hogy a nagy nekirugaszko-
dással sikerült ugyan megbontani a szlovákiai magyarság etnikai egysé-
gét, de nem sikerült lényegesen csökkenteni létszámát. 1978 őszén a hiva-
talos statisztika 604 000-re becsülte a Csehszlovákiában élő magyarok 
létszámát,3 nem hivatalos becslések pedig 650 000 magyarról tudnak. A 
visszamagyarosodásokon, természetes szaporulaton kívül szerepe volt 
ebben annak is, hogy a Magyarországról áttelepített szlovákok általában 
nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Ahelyett, hogy elszlová-
kosították volna új környezetüket, inkább ők kezdtek elmagyarosodni. 
Erről különösen sok szó esett az 1968-as vitában. 

Visszatekintve a hontalanság éveire, Janics Kálmánt elsősorban az ér-
dekli, hogyan módosulhatott Beneánek eredetileg a szudétanémetekre 
korlátozott transzfer-elképzelése magyar kisebbségellenes koalíciós prog-
rammá? Hogyan vállalhattak vezető szerepet a magukat mégis csak inter-
nacionalistáknak tekintő csehszlovák kommunisták a program végrehajtá-
sában? S egyáltalán, hogyan torzulhatott az antifasiszta előjelű csehszlo-
vák „felszabadítási” mozgalom magyarellenes nacionalista kilengéssé? 

Janics követi az emigráns Benes diplomáciai sakkhúzásait. Miután a 
szudétanémetek kitelepítéséhez elnyerte a nyugati szövetségesek és a 
Szovjetunió támogatását is, elővette a szlovákiai magyarok ügyét s most 
már az ő kitelepítésüket is követelni kezdte. Nyugaton, mint már tudjuk, 
törekvését nem koronázta siker, Moszkvában azonban szerencsésebb volt. 
1943 decemberében aláírták a szovjet–csehszlovák szerződést s 1944 má-
jusától már a moszkvai csehszlovák emigráció is nyíltan sürgette a ma-
gyarok transzferjét. 

Mi történt? Janics arra következtet, hogy a szovjet kormány áprilisban 
elfogadta a magyar kisebbség kitoloncolásának tervét, miután Benes elő-
zőleg megállapodott Gottwalddal, a moszkvai csehszlovák emigráció ve-
zetőjével. (Később Gottwald fogalmazta meg a kassai kormányprogram-
nak a kisebbségekre vonatkozó fejezetét.) „Egy pillanatig sem lehet két-
séges – állapítja meg Janics –, hogy a moszkvai emigráció L. V. Berija 
hatása alatt fejlesztette ki nemzetiségpolitikai elképzeléseit.” Berija 
ugyanis éppen abban az időben foglalkozott több szovjet autonóm terület 
nemzetiségeinek Ázsiába telepítésével. Mindenesetre 1944 nyarán „a ki-



 

1649 

sebbségek likvidálását kívánó radikalizmus motorja már nem Londonban, 
hanem Moszkvában volt”. 

A szlovák ellenállási mozgalom csúcsszerve, a Szlovák Nemzeti Ta-
nács főleg kommunista küldöttek útján értesült a moszkvai fejlemények-
ről s 1944 kora őszén lényegében csatlakozott a transzfer-tervhez. Ugyan-
akkor azt is javasolta, hogy ha a kitelepítést nem sikerül megvalósítani, 
lakosságcseréhez kell folyamodni. Ezalatt pedig Benesék Londonban már 
papírra vetették a nemzetiségek jogfosztását kimondó dekrétumokat. Az 
1944. évi fejlemények – írja a szerző – világosan megcáfolják azokat az 
állításokat, mintha a szlovákiai magyarok kitelepítése spontán ötlet lett 
volna, mintha válasz lett volna a Szálasi-puccsra és egyebekre. Nem – 
hangsúlyozza Janics –, gondosan előkészített akció volt; cseh és szlovák 
vezetők, kommunisták és nem-kommunisták dolgozták ki, részben Lon-
donban, részben Moszkvában és részben hazai földön. A vezetők sok 
mindenben nem értettek egyet, de a magyar kitelepítésben közös nevezőre 
jutottak. 

Fontos megállapítása ez Janicsnak. Sajnos, hozzá kell tenni, hogy az 
előzmények feltárásában alig jutott messzebb, mint a többi szerző. A dön-
tő kérdésre, hogy Gottwald mikor, miért csatlakozott Benes magyar 
transzfer-tervéhez, még mindig nincs válasz. Amint egy magyarországi 
kutató őszintén bevallotta: „Azt, hogy ez mikor következett be, hiteles 
források hiányában ma még nem lehet minden kétséget kizáró pontosság-
gal megállapítani.”4 A döntés rugóit kutatva, Janics Berija befolyására 
hivatkozik. Berija hatása, esetleg nyomása mellett azonban más szem-
pontok is felmerülhettek. Feltételezhető, hogy Benes és Gottwald között 
kemény alkudozások folytak s ezekben a magyar transzfer is szerepet 
játszott. S feltételezhető, hogy Gottwald végül is igent mondott, mert arra 
számított, hogy a magyarok kitelepítésével a kommunisták növelhetik 
népszerűségüket a szlovák tömegeknél, és semmi esetre se engedhetik át 
ezt a kártyát polgári ellenfeleiknek. Ettől kezdve se nacionalista jelsza-
vakban, se a végrehajtás hajszolásában nem akartak lemaradni a másik 
oldal mögött. 

Sajnálatos, hogy Janics lényegében csak 1947–48-ig követheti a Cseh-
szlovák Kommunista Párt nemzetiségi politikájának alakulását s legfel-
jebb csak röviden utalhat néhány későbbi fejleményre. Pedig a transzfer-
terv mérlegének megvonásához az 1948 utáni eseményeket is figyelembe 
kell venni. A magyarok meghurcolása párton belüli konfliktusokhoz veze-
tett, a moszkvai csoport a hazai kommunistákra, Husákra és társaira pró-
bálta tolni a felelősséget, az 1964-es párthatározat azonban az egész pártot 
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hibáztatta. A határozat szövegét máig sem tették közzé s nem világos, 
hogy magát a nemzetiségi politikát ítélte-e el, vagy csak végrehajtását. Az 
1968-as vitában újra felmerült a felelősség kérdése, és figyelemre méltó 
nyilatkozatra késztette Gustav Husákot, a mai csehszlovák pártvezért. 

A nyilatkozat szerint5 a transzfer ötletét Gottwald Moszkvában vette át 
Benestől, a Szlovák Kommunista Párt akkor még magyarellenes diszkri-
minációra nem gondolt. Az általános törekvés – folytatta Husák –, hogy 
tudniillik az új köztársaság meg akart szabadulni a magyar kisebbségtől, 
az adott helyzetben érthető volt. Annyi év után azonban különbséget kell 
tenni aközött, ami helyes és ami helytelen volt. Helytelen volt például a 
kényszerdeportálás, az iskolapolitika, elítélendők a reszlovakizálás „bizo-
nyos megnyilatkozásai”. Husák nem hallgatta el, hogy 1945-ben elvtársa 
és barátja, Laco Novomesky meg akarta nyitni a magyar iskolákat, de épp 
azok hurrogták le, akik később az egész kisebbségi politikáért őt akarták 
odaállítani bűnbaknak. 

Nem nehéz észrevenni, hogy Husák nem a transzfer-ötletet, hanem in-
kább kivitelezésének módozatait kifogásolta. De más vélemények is vol-
tak még a pártban. Így Dano Okáli, aki szintén Husák köréhez tartozott s 
1945 után szlovák kitelepítési kormánybiztos volt, még 1968-ban is egé-
szen a régi, türelmetlen hangon beszélt a magyar kisebbségről. A párthoz 
közel álló szlovák szerzők, akik eddig a transzferről írtak és írhattak, álta-
lában a Husák-féle, félig apologetikus, félig kritikus szándékkal nyúltak a 
témához.6 

Nemcsak a csehszlovák párt belső nemzetiségpolitikai vitáiról, hanem 
a csehszlovák–magyar pártkapcsolatokról is hasznos lett volna valamivel 
többet olvasni Janics Kálmán könyvében. Köztudomású, hogy Rákosiék-
nak rendkívül kellemetlen volt Gottwald pártjának éles magyarellenes 
kurzusa. Nem értesültek róla a moszkvai emigrációban, hogy mire készül 
az északi szomszéd? 1945 után az MKP pártvonalon is többször interve-
niált s megkísérelte más belátásra bírni Prágát, helyesebben Pozsonyt 
(hiszen a gyakorlati végrehajtás a szlovákok kezében volt). De lényeges 
eredményt, legalábbis 1948-ig, nem tudtak elérni Rákosiék. Egy alka-
lommal a csehszlovák párt azzal tért ki kérésük elől, hogy a magyar ki-
sebbség ellen foganatosított intézkedések visszavonása a reakció malmára 
hajtotta volna a vizet. 

Magától értetődik, hogy ma még a pártkapcsolatok anyaga is nagyrészt 
hozzáférhetetlen a kívülálló számára. Mégis több szivárgott ki belőle, 
mint amennyi Janics könyvében belekerült s ez a több jobban megvilágít-
hatta volna a transzfer körüli politikai küzdőteret.7 
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Kissé vázlatos maradt a csehszlovák–magyar kormányközi tárgyalások 
s a párizsi békekonferencia kisebbségi vitáinak leírása is. Az utóbbiba egy 
hiba is belecsúszott. Azt írja Janics Kálmán, hogy „ha Csehszlovákia nem 
terjeszti be transzfer-javaslatát, a magyar kisebbségnek még a létezését 
sem említette volna senki, sorsukat a befejezett tények értelmében rábíz-
ták volna a szomszédállamok asszimilációs tehetségére.” Ez így aligha 
állja meg a helyét, mert a magyar delegáció is szorgalmazta a kisebbségi 
kérdés vitáját s két alapvető aide-memoire-t nyújtott be a konferenciához. 
Igaz viszont, hogy Duna-völgyi együttműködési és kisebbségvédelmi 
elgondolásait nem vették figyelembe, de annyit mégis elért, hogy a cseh-
szlovák kitelepítési javaslat ilyen direkt formában nem került be a béke-
szerződésbe. 

Írás közben Janics Kálmán ismételten elmereng azon, hogy a szlovák 
társadalom milyen mértékben támogatta a magyar kisebbség felszámolá-
sának tervét. S mindannyiszor oda lyukad ki, hogy kezdettől fogva „a 
magyar kisebbség elleni egyöntetűség csak az irányítás legfelsőbb rétege-
ire s az értelmiségre terjedt ki, a parasztság és a munkásosztály nagyjából 
közömbös volt a magyarellenes propagandával szemben.” A nép semmi 
esetre se vállalt közösséget a magyarellenes kilengésekkel: „... a magyar-
ellenes irányzat kilengései nem szlovák tömegbázisból indultak ki, nem 
voltak a néphangulat kifejezői, hanem egy legfelsőbb – nem is tízezer, de 
legfeljebb ezer – nacionalista irányító koncepciója, de amivel akkor senki 
szembefordulni nem mert.” 

Nehéz lenne vitába szállni Janiccsal, aki a helyszínen élte át az esemé-
nyeket. De azt hiszem, hiba lenne szavait úgy értelmezni, hogy Szlováki-
ában csak egy nagyon szűk réteg kívánta a magyar kisebbség kitelepíté-
sét. Valószínűbb, hogy kezdetben a szlovákság lényegében egyetértett a 
tervvel, amely lehetőséget kínált a múlt vélt és tényleges igazságtalansá-
gainak jóvátételére, új, forradalmi honfoglalás megvalósítására. Finom 
érzékkel, ezt a látens hangulatot igyekeztek tovább éleszteni és meglova-
golni a politikai pártok, a kommunistákkal együtt. Később azonban, ami-
kor kiderült, hogy a transzfer nem lesz gyerekjáték, esetleg csak fizikai 
kényszer alkalmazásával, kerülő utakon valósítható meg, sokan visszari-
adtak, leálltak, hátat fordítottak. Ebben igaza lehet Janicsnak: a vezetők 
magukra maradtak terveikkel, de alig egy-két ember merte csak velük 
szemben kimondani az igazságot. Még földtelen telepesek se lelkesedtek 
azért, hogy olyan birtokokat vegyenek át, amelyeknek tulajdonjoga tisztá-
zatlan volt, s amelyeknek gazdáit nyers erőszakkal távolították el. 
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A vezetők és vezetettek kapcsolatának, a társadalom hangulatának 
elemzése külön is felhívja a figyelmet a korabeli újságkivágatokra. A be-
lőlük vett idézetek sűrűn átszövik Janics könyvét s láthatóan legfőbb for-
rásanyagául szolgáltak. Nem egyszer az a benyomása az olvasónak, hogy 
nem is maga a szerző kíván beszélni, hanem fontosabb neki, hogy erede-
tiben továbbítsa a nehéz, fülledt, fenyegető emberi környezet véleményét, 
gondolkodásmódját. Ez nem gyengéje, hanem erőssége a könyvnek: elő-
ször is, az események valódi mozgatóit szólaltatja meg, minden kozmeti-
kázás nélkül, másodszor pedig értékes helyszíni anyagot ment át a feledés 
egyre sűrűsödő homályából. 

Még ma sem lehet közömbösen elsiklani régi kis helyi lapok, pozso-
nyi, prágai újságok riportjai, beszámolói, vezércikkei fölött: egymással 
versengve igyekeznek bizonyítani a magyar transzfer jogosságát, Cseh-
szlovákia, szláv nemzeti álammá tételének sürgősségét. Az ismert magyar 
hibák, mulasztások mellé új vádak sorakoznak fel, tovább gyűrűznek, 
torzulnak, klisékké merevednek, bekerülnek politikai megnyilatkozások-
ba, „tudományos” memorandumokba, nemzetközi konferenciák anyagá-
ba, hogy aztán egyre mélyebben beleszívódjanak a történelem tudatába. 

Az idézetekben megszólaló publicisták, közéleti emberek az alapjában 
demokratikus magyar kisebbséget fasiszta népcsoporttá deklarálják, gyak-
ran tovább mennek s az egész magyar nép bűnös haszontalanságát han-
goztatják. A magyarság kettős bűnt követett el: a hegyekbe űzte a szlovák 
parasztságot, elrabolta földjét és segített a náciknak szétrombolni Cseh-
szlovákiát. A cseh–szlovák ellentétekről, Benes rövidlátó nacionalizmusá-
ról, Hlinka szerepéről többé senki sem beszél. A magyaroknak tehát 
távozniok kell, kitelepítésük nemcsak az új köztársaság külső és belső 
biztonságát fogja megszilárdítani, hanem a szlovák népnek is utat nyit ősi 
földtulajdona visszaszerzéséhez. „Magyarok nélküli Szlovákiát akarunk!” 
S ha a magyaroknak nincs helyük az anyaországban, mi legyen velünk? 
Olyanok is akadtak, akik nem bánták volna, ha „az őshazába, az Ural és a 
Fekete-tenger közé” telepítik őket. Amikor a békekonferencia elhárította a 
transzfer tervét, a felcsigázott kedélyek kifakadtak: „Csehszlovákiát Jugo-
szláviával összekötő korridorról voltak híreink, Vácról és Miskolcról sut-
togtunk, Közép-Szlovákiának Kassával való összekötéséről dél felől. Az-
tán visszavonulót fújtak (ti. a békekonferencia csehszlovák delegátusai): 
maradt a München előtti határ, a harmadik fázis pedig már a védekezés 
volt, előkészületek a magyar étvágy harapásának kivédésére.”8 

(Zárójelben, de szóvá kell tenni, hogy a szlovákból fordított lapidéze-
tekben feltűnően sok a bántó magyartalanság. Valószínűleg a hajszolt 
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munka következménye. Nagyot lendítene a könyv olvasmányosságán, ha 
a második kiadás számára valaki gondosan lektorálná ezeket a passzuso-
kat.) 

Az idézetek tartalmán nincs mit mosolyogni. Ha levonjuk belőlük a 
forradalmi pátoszt, az agitátori lendületet, s helyenként az egyéni indulat-
kitöréseket, az összhatás még akkor is lehangoló, vagy ha úgy tetszik, 
megdöbbentő. Pláne, hogy Janics többször és aggódva említi: úgy látja, 
mintha néhány újabb történeti munkában egyes régi s túlhajtott vádak 
ismét megelevenednének. De akármilyen keserves is a valóság, jobb nyíl-
tan beszélni róla, mint elhallgatni. Jobb tudnia a magyarságnak, mit gon-
doltak (s részben talán még ma is gondolnak) róla a szlovákok, mint ró-
zsaszínű álmokat kergetni. 

Janics Kálmán könyvének érdeme, hogy őszintén feltárta, mi bántja a 
kisebbségi magyarokat, hogyan élnek tovább s zavarhatják a békés 
együttélést nemcsak a régi, hanem az újabb közös múlt konfliktusainak 
emlékei is. Egyes helyeken talán túlságosan megnyomta a tollat, máshol 
kevesebbet mondott, mint amennyit kellett volna. De könyve mindenkép-
pen kísérlet egy újfajta dialógusra. Kérdés azonban, hogy a szlovákokat is 
ugyanúgy érdekli-e a párbeszéd, mint a magyarokat. A hontalanság évei 
nemcsak mély sebeket vágtak a két nép viszonyában, hanem azt is bebi-
zonyították, hogy végső soron csehek, szlovákok és magyarok sorsa elvá-
laszthatatlan egymástól. S ha ez így van, akkor előbb-utóbb beszélni kell 
arról is, ami az együttélést megnehezíti. Az 1945–48-as esztendők szlo-
vák szereplői közül jónéhányan Nyugaton élnek. Mindkét fél számára 
tanulságos lenne megtudni, hogy például mi az ő véleményük ma arról a 
politikáról, amelynek eredeti célja a magyar kisebbség felszámolása és 
ennek megfelelően a Duna-völgyi élet gyökeres átrendezése lett volna. 

Visszatérek Illyés Gyula bevezetőjéhez, ő is szeretné, ha csehek és 
szlovákok is elolvasnák Janics könyvét. Egyébként, ha jól értettem, azt 
mondja, hogy a világ sorsa hovatovább mindenki közügyévé válik. S eb-
ben a fejlődésben előbb-utóbb a csehszlovák–magyar viszonynak, a ki-
sebbségek problémájának is rendeződnie kell a kölcsönös megértés, az 
emberi jogok és a méltányosság szellemében. Egyetért Janiccsal, hogy 
nincs ok a „könnyű remény”-re. Ugyanakkor reméli, hogy a szellem erői 
egyszer mégiscsak felül fognak kerekedni az indulati politikán és a napi 
szenvedély kitörésein. Illyés Gyula reményéhez mindannyian csatlakoz-
hatunk. 

Előbb azonban fejezzük ki őszinte elismerésünket Janics Kálmánnak 
morális bátorságáért, szorgalmáért és kitartásáért, hogy tető alá hozta 
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könyvét; a kiadónak pedig áldozatkészségéért, hogy eljuttatta az olvasó 
asztalára. 

 
 

JEGYZETEK 
1. Természetesen van köztük néhány figyelemre méltó írás. Gondolok 

például a szlovák Juraj Zvara sokat vitatott könyvére, amely először 
(1965) magyar nyelven jelent meg, A magyar nemzetiségi kérdés 
megoldása Szlovákiában címen, majd pedig bővített szlovák kiadás-
ban: Madarská mensina na Slovensku po roku 1945, Epocha, Po-
zsony, 1969. A magyarok közül kiemelem Balogh Sándor tanulmá-
nyát: „Az 1946. február 27-i magyar–csehszlovák lakosságcsere-
egyezmény”. Történelmi Szemle, Budapest, 1979/1. szám. 

2. A végső adatok körül bizonytalanság uralkodik, mert különböző for-
rások némileg eltérő számokat közölnek. Itt most nem bocsátkozha-
tom ezek részletes elemzésébe. 

3. Demografie, Prága, 1978/4. szám. 
4. L. Balogh Sándor fent idézett tanulmányát. 
5. Magyarul az Új Szó, Pozsony, 1968. június 1-i számában jelent meg. 
6. Ez vonatkozik Zvára fent idézett könyvére is. 
7. A MKP prágai intervencióiról néhány adalék Nyugaton is megjelent. 

Lásd pl. Róbert R. King könyvét: Minorities under Communism, 
Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1973. A szerző fel-
használta Heltai György közléseit, aki a kritikus időkben a magyar 
Külügyminisztérium politikai osztályának volt vezetője. 

8. Janics-idézet a Nové Prády, Pozsony, 1946. október 23-i számából. 
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HANÁK TIBOR 
Sociologia triumphans384 
Bálint Balla: Soziologie der Knappheit, zum Verstdndnis individueller 

und gesellschaftlicher Mangelzustdnde. Ferdinand Enke Verlag Stuttgart, 
1978, 208 l. 

 
A társadalommal foglalkozó tudományt Auguste Comte óta szociológi-

ának nevezik. A szociológia azonban több, mint társadalomtudomány, sőt 
több mint tudomány. Mivel a társadalom problémái emberi problémák, az 
ember problémái pedig nem függetlenek a társadalomtól, a szociológia a 
központi jelentőségű embertan rangjára emelkedett. Mint Ralf Dahrendorf 
is rámutatott, a szociológiának nincs meghatározott módszere, de nincs 
körülhatárolható tárgya sem. Minden ismeretterület, minden magatartás, 
alkotás és életforma vizsgálható szociológiai szempontból, gondoljunk pl. 
a tudásszociológiára, vallásszociológiára, az erkölcs-, művészet-, város-, 
ipar- vagy a családszociológiára, az életkorok és nemek szociológiájára 
stb. Ha a szociológia nem is foglalkozik természettudományos kérdések-
kel vagy esztétikai, erkölcsi és vallási problémákkal, ezeket sem hagyja 
kicsúszni kezei közül, legalább azt kutatja, vajon milyen elképzelései vol-
tak a különböző társadalmaknak a természetről, hogy mennyiben függ a 
társadalom konkrét szerkezetétől és működésétől a tudás, az erkölcs, a 
művészet, a vallás. A szociológia mindent átfogó tudomány: a tudomá-
nyok tudománya. 

Érthető, hogy kiszorítja a filozófiát. Lemond ugyan a nagy mindenség-
ről, a természettudományba belenyúló világkép kialakításáról, de felöleli 
a kis univerzumot, az ember számára egyedül fontos közeget, a közeli 
problémákat. Az emberek honorálják konkrétságát, a fellengzőséget meg-
vető szakszerűségét, de – ami hasonlóképp fontos – gyakorlatiasságát is. 
A szociológia nemcsak adatokra támaszkodik, hanem megmutatja a távla-
tokat, a változás törvényeit és lehetőségeit. A filozófia nem tett eleget 
Marx felszólításának, nem változtatta meg a világot; ezt a feladatot a szo-
ciológia vállalta magára a spekulatív észhez és a cselekvő akarathoz egy-
aránt szóló kettős természetével. A szociológia a konkrétság és a közeire 
nézés gyakorlati filozófiája. Van hitele. Tud, megmagyaráz és megold. 
Más tudományok elfordulnak az élettől, a szociológia benne áll. Tanít 
cselekedni, átalakítani a társadalmat, legyőzni a régit; segíti a politikát, a 

                                                           
384 Megjelent a Új Látóhatár 1979. évfolyam 5-6. számában. 
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haladást, a reformot és a forradalmat, a rossz lerombolását és az újjáéle-
dést; a szociológia az ifjúság szövetségese, a szociológia hódít és győz: a 
szociológia a legjobb úton van ahhoz, hogy mítosszá váljék. 

Ebben a helyzetben a szociológia lelkiismeretes kutatója nem tehet 
mást, mint visszatérni a tudományosság követelményeihez, a kutatási 
eredmények adataira támaszkodó elméleti tevékenységhez. Ezt teszi leg-
újabb könyvében Balla Bálint, a berlini Műszaki Egyetem szociológia 
professzora is, aki eddigi munkáival bebizonyította, hogy nem hajlandó 
követni a szociológia általános fejlődési tendenciáját a tudománytól a 
filozófián át a mítoszig és a forradalmi gyakorlatig. 

Első nagyobb könyvét a szovjet és népi demokratikus bürokráciáról ír-
ta Káderrendszer címmel. Utána a magyar szociológia külföldi hozzáfér-
hetőségét és hatását segítette elő négy kötetes munkájával, mely Szocio-
lógia és társadalom Magyarországon címmel jelent meg. A vállalkozás 
igen gyér hazai visszhangja nem arra vall, hogy az illetékes magyar körök 
megértették, mit jelent, hogy több mint 600 oldal terjedelmű szociológiai 
szöveg, 32 tanulmány dokumentálja a magyar szociológia és a magyar 
társadalom mintegy másfél évtizedének alakulását, problématikáját meg-
bízható és igen körültekintő német fordításban, minden ideológizáló vagy 
politikai tendencia nélkül. A külföld nem azt várja el egy berlini egyetemi 
tanártól, hogy magyar szerzők kutatási eredményeit közvetítse, hogy a 
nem éppen az európai fősodorba tartozó magyar témákkal foglalkozzék; 
Balla Bálint mégis elvégezte ezt a nem minden áldozatot és alázatot köve-
telő munkát, bebizonyítva ezzel mind a magyarsághoz és a magyar tudo-
mányhoz fűződő intenzív kapcsolatait, mind pedig elfogulatlanságát, visz-
szafogott objektív anyagkezelését, a túlburjánzó interpretációs hajlamokat 
kordában tartó tudományos józanságát. Ezt láthattuk számos vizsgálódá-
sában, különböző tanulmányaiban is, melyek vezető német szociológiai 
szaklapokban jelentek meg. Míg korábbi munkái részletproblémákon és -
kutatások eredményein mutatták be a szerző módszerességét, a szocioló-
gia modern nagyzásait következetesen elkerülő tudományos vonalveze-
tését, legújabb könyve átfogó témát tárgyal elméletalkotó igénnyel. Itt 
méginkább szükség van a konkrét és az általános nélkülözhetetlen kettős-
ségében rejlő végletek vonzásának ellenállni, egyfelől a túlzott adatszerű-
ségnek, konkrétságnak, a szenzuális síkban való benneragadásnak és fel-
aprózódásnak, másfelől pedig az általánosítással nyíló lekerekítések mű-
veletének, a tapasztalaton túllendülő magyarázatoknak, merész spekuláci-
óknak. Balla Bálint a legjobb tudományos hagyományoknak megfelelően 
a részletekben a közöset, a sokszerűben az összetartozó mozzanatot kere-
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si, vagyis lényegében induktív módon, az egyesből az általános felé ha-
ladva építi fel központi fogalmát, melyet így aztán a valóságba való be-
lemagyarázás veszélye nélkül visszavonatkoztathat a ténylegesség síkjára, 
a részletekre, az egyes esetekre. 

Ez a központi fogalom, mint a könyv címében szerepel: a szűkösség, 
mely a szerző előzetes meghatározása szerint „a készlet és a szükséglet 
aránytalansága az utóbbi hátrányára”. A szűkösség tehát azt jelenti, hogy 
valamiből kevés van, nincs elég, hogy több kellene belőle, vagyis 
rokonértelmű a hiánnyal, az ellátatlansággal, korlátozottsággal, szükség-
helyzettel, szegénységgel. Balla Bálint ezzel kapcsolatban abban látja fő 
feladatát, hogy megmutassa, érdemes elhagyni ezt a sok rokonértelmű, de 
mindig csak egy-egy aspektust, rendszerint csupán gazdasági (anyagi) 
vonatkozásokat megragadó kifejezést, s a vizsgálódások tengelyébe állí-
tani az átfogó értelmű „szűkösséget”. Ez természetesen nem a problémák 
leegyszerűsítése, mintegy a tudományos vagy gondolatökonómia szem-
pontjából fontos számára, hanem mert a szűkösségben olyan alapvető 
tényt vél felfedezni, mely állandó velejárója és mozgatója mind az egyéni, 
mind pedig a közösségi életnek. 

Igen nagy élvezet a továbbiakban követni a „Szűkösség szociológiája” 
című könyv fejtegetéseit, amint a fogalom lépésről lépésre kulccsá válik, 
mely felnyitja és felfűzi az emberi jelenségvilágot. Persze ez az élvezet 
nem szépirodalmi vagy esztétikai jellegű; szigorú, méghozzá német érte-
lemben vett szigorú tudományos munkáról van szó, teli szakirodalmi uta-
lással, precizitásra törekvő idegen terminológiával, példaszerűen bonyolí-
tott germános mondatfűzéssel, távol a közérthetőség szintjétől, az isme-
retterjesztő munkák popularizáló jellegétől. Aki azonban bedolgozza ma-
gát a szakma nyelvezetébe, érdekfeszítőnek találja, ahogy a szerző meg-
mutatja, mi minden lakik a szűkösség fogalmában és ahogy ennek révén 
az olvasó szeme láttára kibontakozik egy egzisztenciánkba vágó, grandió-
zus szociológiai elmélet körvonala. 

A „szűkösség” a közgazdaságtan gyakran használt kifejezése. Balla 
azonban szélesebb és differenciáltabb értelemben alkalmazza. Elsőnek 
arra hivatkozik, hogy az egész emberi lét alapténye a szűkösség, hogy 
létünk elsődlegesen az igények kielégítésére irányuló gondoskodás és 
fáradozás, legyenek azok testi vagy szellemi igények. 

„Az értékek és javak természetesen nem állandóan minden ember szá-
mára és nem is egyenlő mértékben szűkösek, de mindig vannak bizonyos 
javak és értékek, amelyek szűkösek.” 
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Más szóval ez azt jelenti, hogy az ember egyrészt igyekszik elhárítani 
a szűkösség veszélyét, kerülni, pótolni a hiányokat, másrészt pedig önma-
gát, saját létét és képességeit érezve szűkösnek, törekszik annak elérésére, 
ami nincs birtokában, tehát megpróbálja létlehetőségeit bővíteni, vagyo-
nát, tudását, hatalmát stb. gyarapítani. Eszerint a szűkösség korántsem 
merő negatívum, hanem az emberi egzisztencia tágításának, kiszélesítésé-
nek hajtóereje, elégedetlenség az elért állapottal, vagyis a szűkösség és a 
szűkösség elleni harc az egyéni előrejutás és a történelmi haladás nélkü-
lözhetetlen eleme, Arnold Toynbee-vel szólva: a szűkösség egyfajta kihí-
vás. Ezzel már az is érzékelhetővé vált, hogy a szűkösség egy része rela-
tív jellegű, vagyis a kielégített igények új igényeket szülnek, amelyeket az 
illető társadalom vagy individuum szűkösségnek, elmaradásnak foghat 
fel. 

Balla Bálint azonban nem marad az ilyen általános jellegű megállapítá-
soknál, nem engedi, hogy tételei a levegőben lógjanak. A következőkben 
részletezi az egyes szűkösségfajtákat és -területeket. A már említett anya-
gi és szellemi javakon, ill. értékeken (pl. tudáson) kívül nagy figyelmet 
szentel az „antropológiai elégtelenségeknek”, tehát azoknak a szűkössé-
geknek, melyek emberi mivoltunkkal járnak együtt. Márpedig az ember-
nek annyi minden képesség, készség és ösztön hiányzik, hogy egyes ant-
ropológusok „hiánylénynek” nevezték. Az emberi nem állandóan küzdeni 
kénytelen a saját szükségleteinek kielégítése érdekében, leleményesnek és 
alkotókésznek kell lennie, amire természetesen nem mindenki egyenlő 
erővel és mértékben képes, de ez csak azt jelenti, hogy az antropológiai 
szűkösséget, elesettséget individuális formákban éljük meg. 

Külön csoportot alkotnak a szűkösség szociális vonatkozásai. Az em-
ber ugyanis nem csupán anyagi tekintetben (pl. ételben, ruházatban, la-
kásban, pénzben) érez szükséget, nem is csupán egyéni törekvései, vágyai 
és a valóság síkja között tátong szakadék, hanem a másik emberrel kap-
csolatban is gyakran létrejön a szűkösség élménye, mégpedig a magány 
legyőzésének, a szeretet, a bizalom, a hűség, biztonság, tekintély, befo-
lyás és a hatalom igénylés formájában. Ez a „szociális szűkösség” szoro-
san kapcsolódik az egész társadalmi helyzethez, a társadalmi rendszerek 
szerkezetének és működésének problematikájához. 

Bármennyire is próbálja azonban az ember legyőzni saját nembeli kor-
látait, ösztöneinek hiányos berendezését megtoldani tapasztalattal és ész-
szel, hiába tesz szert szociális biztonságra és hatalomra, nem tudja meg-
kerülni azt a tényt, hogy az élet szűk, véges és állandóan veszélyeztetett. 
Betegség, öregedés és halál figyelmeztet az „egzisztenciális szűkösségre”. 
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Balla Bálint ezzel kapcsolatban még külön kiemeli az „idő szűkösségét”, 
annál is inkább, mert ezzel a problematikával a szociológia eddig nem 
foglalkozott. Pedig az idő gazdasági tényező, szerepet játszik a kalkuláci-
óknál, s az idővel mindenütt és mindenkor szűkében vagyunk, vagyis az 
idővel valós sáfárkodás általános emberi és társadalmi probléma. 

Miután a szerző az egyedi ember szempontjából áttekintette a szűkös-
ség kérdéskomplexumát és ismertette az ehhez kapcsolódó individualista 
szociális elméleteket (Weber, Homans), behatóan foglalkozik a szűkösség 
által kiváltott társadalmi funkciókkal és folyamatokkal, mint a segítés és 
megvonás összetartozó tevékenységével, a szűkösség újrateremtődésével 
és serkentő hatásával, az összehasonlításokból eredő szűkösségi érzéssel, 
a társadalmi egyenlőtlenség és feloldásának problémájával. Ezzel kapcso-
latban vetődnek fel az időszerű és számos ideológiai-politikai vitában 
szereplő kérdések, hogy vajon feloldhatók-e egyáltalán a társadalmi kü-
lönbségek, feloldható-e maga a szűkösség, vagy csak egyik-másik formá-
ja, fajtája? Hogy erre válaszolni lehessen, tudni kellene, hogy honnét ered 
voltaképp a szűkösség: az ember mivoltából, az adottságokból, a társada-
lomból vagy csak annak mai helyzetéből? 

Balla Bálint ezekkel az alapvető kérdések felvetésével egyfelől a törté-
nelmi, történelemfilozófiai, sőt világnézeti dimenziókba, másfelől viszont 
a változtatási lehetőségek nagyon is konkrét, gyakorlati feladatkörébe lép 
át. Mindenekelőtt szükségesnek tartja két korszak megkülönböztetését, 
melyek egyúttal két társadalmi típust, a szűkösséghez való viszonyulás és 
a hozzá fűződő gondolkodás, meg magatartás különböző módozatait fog-
lalják magukban. Ez a két korszak a hagyományos (primitív, archaikus, 
iparosodás előtti) és az ipari társadalmak korszaka. A hagyományos tár-
sadalmi berendezések statikusan, a 18. század végével meginduló ipari 
társadalmak dinamikusan viszonyulnak a szűkösség különböző formái-
hoz. Az olvasó ezekben a részekben igen érdekes összefüggéseket ismer-
het meg a gazdasági helyzet, a társadalmi rend és az uralkodó gondolko-
dásmód között. Mivel a hagyományos társadalmak nem tudták leküzdeni 
a szűkösségnek még a legkiáltóbb formáit sem, mint a nyomort, a sze-
génységet, népbetegségeket stb., statikusan szemlélték, természeti adott-
ságnak fogták fel a hiányokat, az ellátatlanságot. A szükséglet és kielégí-
tése között nem csökkent a távolság, következésképp mindennapi állapot-
tá vált a szűkösség tudata és a szociális cselekvés is szűk keretek között 
maradt, hiszen nem remélhette, hogy az alaphelyzet megváltoztatható. A 
szerző igen árnyaltan mutatja meg, hogyan kapcsolódott ehhez a tudathoz 
a monisztikus világrend, „az egységes világ” elképzelése, a vallás vigasz-
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taló, túlvilágra mutató szerepe, a szociális egyenlőtlenség, a szegények és 
gazdagok különbségének elfogadása, a mérsékletre intő erkölcsi felfogá-
sok és a klasszikus utópiák, mint Mórus Tamás és Campanella lemondás-
ra, sőt az anyagiak megvetésére épülő idealizálásai, vágyképei. 

Ezzel szemben az iparosodással dinamikussá válik a szűkösség kezelé-
se. Az ember azt látja, hogy tömegesen ki tudja elégíteni a szükségleteket, 
képes lerövidíteni a „van” és a „kell” közötti távolságot, ha kell nagy 
készletek állnak rendelkezésre. Ezzel megváltozik a saját igényekhez, az 
elvárásokhoz és az életcélokhoz való viszony is, hiszen nem szükséges 
lemondani és belenyugodni az adott állapotokba, sőt az ipari termelés 
bizonyos foka szinte elvárja az igények és vele a teljesítmények fokozá-
sát. Valódi aktivitásról és dinamikáról van itt szó: a haladás és változtatás 
válik egyik legfőbb követelménnyé, erősödik annak tudata, hogy az ant-
ropológiai (vagyis az embervolttal adott) szűkösség határai a technika 
révén áttörhetők, a javak bőségét elő lehet idézni, s ezért a figyelem első-
sorban az anyagiakra, az anyagi ellátottságra irányul; az egzisztenciális 
esendőség (betegség, öregedés) ellen is felveszi a harcot és a szociális 
rendet sem fogadja el véglegesnek. A modern szociális mozgalmak egyik 
fontos sajátossága, hogy rendszerint globális változást akarnak előidézni, 
nem úgy, mint a korábbi reformmozgalmak, melyek a fennálló rend tisz-
teletben tartásával próbálták a visszásságokat felszámolni. 

A szerző ily módon a történelemszemléletből átvált a jelenkori prob-
lematikába, korunk néhány alapvető szociális sajátosságának felvázolásá-
ba. Rámutat arra, hogy a dinamikus fejlődésfolyamatot a társadalmi plura-
lizmus támasztja alá, mint ahogy a statikus társadalmakat a rendíthetet-
lenség és egységes rend elképzelése. A modern pluralizmus állandó osz-
tódást és differenciálódást jelent, tehát az érdekek szétválását, a szűkössé-
gek más és más szinten való újrateremtődését, egyenlőtlenségek keletke-
zését. Ez a folyamat két nagy erőcsoportot, kétféle elitet hoz létre: a telje-
sítmények honorálását és a kiegyenlítést követelő elitet. A nagyobb telje-
sítmények nagyobb nyereséghez, előnyösebb pozícióhoz, hatalomhoz 
vezetnek, s ezt látva törekszik a másik erő az ily módon keletkezett társa-
dalmi különbségek (a „komparatív szűkösség”) kiegyenlítésére. 

Mindez azonban csak az egyik oldala a korunkban uralkodó társadalmi 
dinamikának. Balla Bálint figyelmeztet az árnyoldalakra is. Arra hivatko-
zik, hogy a szűkösség legyőzése legalábbis az összehasonlítás alapján 
létrejövő hiányérzeteket teremt, hogy a modern társadalom az egyedi em-
ber nem anyagi problémáit, az „egzisztenciális szűkösség” körébe tartozó 
tényeket (betegség, öregedés, halál) nem változtatja meg, és hogy a szük-
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ségletek mesterséges növelése is határokba ütközik, hiányok keletkeznek, 
az ember tehetetlennek érzi magát, válságba sodródik, s megrendül a len-
dületes optimizmus alapja, a haladásba vetett hit. Ebben a helyzetben a 
szerző szerint mérsékletre, önuralomra, a kívánságok és törekvések visz-
szafogására, bizonyos altruizmusra, a másik szempontjainak tekintetbevé-
telére és a nem-anyagi értékek felértékelésére lenne szükség. 

„Ez olyan kultúra lenne – hangzik a szerző könyvének utolsó mondata 
–, melyben az ember 'szűkösség' tartós tényének kategóriájában gondol-
kodna és ezért jobban legyőzné a velejáró problémákat, meglátná benne a 
pozitívumot, sőt a szűkösségben egy szelíd és melegfényű csillagot fe-
dezhetne fel.” (173. 1.) 

Sokat beszélnek ma a szociológia vezető szerepéről. A szociológia vi-
lágnézet- és társadalomformáló tényező lett. Föléhelyezkedik a vallásnak, 
a tudománynak, a filozófiának, erkölcsnek, szövetkezik a politikával, a 
társadalmi mozgalmakkal, megnyeri a könnyen hívőket és a gyorsan cse-
lekvőket. Hódít és győzedelmeskedik: sociologia triumphans. Balla Bálint 
nem ezt a politikai szociológiát erősíti, nem a társadalmi minden- hatóság 
és a misztifikációk egyéb vizein evez. A szociológiát visszaköti a szociá-
lis kérdéshez, a társadalmi és emberi bajok orvoslásának feladatához. A 
szociológiából ugyan átlép a történetfilozófiába, onnét a politikai és szo-
ciális problémák tömegét érintő korábrázolásba, majd a pszichológiai 
alaptételek tekintetbevételével egy új magatartás- és gondolkodásmód 
követeléséhez, a morális síkhoz érkezik el. A szociológia tehát nála is 
több, mint szociológia: filozófiai távlatokba nyílik és az emberi cselekvés 
konkrétságához tér vissza. Mindez azonban meggyőző mérséklettel, az 
egyes lépések mindig indokolt tudományos módszerességével, a tényeken 
tájékozódó érveléssel történik. Ha hódít a szociológia, ha ez vagy az 
ilyenfajta szociológia válik népszerűvé, nem kell tartanunk negatív társa-
dalmi hatástól, elterjedésétől, a „sociologia triumphans”-tól. 
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HATÁR GYŐZŐ 
Kétnyelvű dráma385 

Hendi Péter: Bankrablás Stockholmban, lnvandrarförlaget, Göteborg 
1978, 134 l. 
 
1975-ben már felfigyeltünk Hendi Péterre, aki akkor jelentkezett először 
A menekvő c. kötetével; olyan elbeszéléseket, kisregényeket gyűjtött ösz-
sze A menekvő-ben, amelyek még Magyarországon íródtak, 1962 és 68 
között. Történetesen a címadó kisregényből annak idején még filmforga-
tókönyvet is írt a Hunnia Filmstúdió megrendelésére, s noha mást is ren-
delt a fiatal, és tehetségesen induló írótól a Hunnia, 1969 nyarán a jog-
végzett Hendi Péter elhagyta Magyarországot és Svédország egyik jelen-
tős kulturcentrumában, Göteborgban telepedett le. 

Az elsőkötetes elbeszélőről, írásaiból két dolgot lehetett megállapítani. 
Az egyik szélsőségesen realista ösztöne; amit ír, az jóformán kivétel nél-
kül életrajzi vonatkozású, abból is a „Letzterlebtes”, szinte 
dokumentárisan dolgozza fel életét úgy, ahogy történik vele s ahogy az 
események tragikus avagy kacagtató, siralmas avagy katzenjammeres 
izgalma magával hozza: ez az izgalom feltölti írhatnékának telepeit és 
addig nem nyugszik, amíg élményeit „ki nem írja”. Ilyen premisszákból 
ritkán születik teljes egészében tömény alkotás – úgy, ahogyan az alkotó 
géniusz a semmiből új világot teremt és minden figurája, világának egész 
faunája flórája a maga teremtménye; többnyire olyan írás születik, amely 
kompenzatorikus – azért íródik, hogy haragját lecsapolja, elmulasztott 
szerelmeit elsirassa, pompás kalandjaival eldicsekedjék stb. – vagy színes, 
dokumentáris tudósítás. Hendi Péter ahhoz a nemzedékhez tartozik, 
amely a fiatalok tolvajnyelvét beszéli, a fiatalok titkos törzsi 
konfraternitását hiszi és vallja; és minthogy közülük való, közülük kerül 
ki olvasótábora is. Hendi Péter minden írása a mai tizenévesek nyelvének 
zamatos, sűrű levében úszik és ez ihletének is egyik fő forrása, a fiatalság 
kifogyhatatlan beszélhetnékje, kiapadhatatlan svádája. A másik, ami kül-
földre kerülő nemzedékéről általában és róla különösen megállapítható, 
annak a veszélye, hogy éppen mert olyan zsenge-fogékony korban kerül-
nek idegen nyelvterületre, igen könnyen „leszakadnak a kegyelem köldö-
kéről” – leválnak az anyanyelvről és öt-hat év alatt odáig viszik, hogy a 
befogadó ország nyelvét anyanyelvi fokon beszélik. 

                                                           
385 Megjelent a Új Látóhatár 1979. évfolyam 5-6. számában. 
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Második könyve, a Bankrablás Stockholmban, bizonyos fokig szintén 
életrajzi dokumentum, de főleg annak a jele, hogy Hendi Péter válaszút 
elé érkezett. Nyelvet kell választania. Az is meglehet, hogy nem ő választ 
nyelvet, hanem a nyelv választja őt. A svéd társadalom, a svéd kultúra 
asszimilációs ereje félelmetes, a lányok szépek, a kalandok csábítók s 
többnyire veszélytelenek, az életszínvonal magas. Hogy Hendi Péterben 
melyik nyelv felé billen a mérleg nyelve, nem tudom; de azt tudom, hogy 
nem lehet huzamosan a nyelvi meghasonlás állapotában élni, e felemás-
ságot konzerválni; vagy másképp fogalmazva: robosztus lélekalkat kell 
hozzá, akit a kétnyelvűségnek ez a kényszere nem ér traumatikusan (nem 
vonatkozik ez persze azokra, akik a kétnyelvűségbe beleszületnek). A 
Bankrablás Stockholmban – avagy Bankrӓn i Stockholm – dráma. A 
könyv az Invandrarvörlaget kétnyelvű kiadványa. A dráma főhőse Gál 
Ferenc – az a fajta emigráns, aki otthoni baráti körétől elszakadni nem 
tud; már régen beilleszkedett az új társadalomba, megszerette, szereti 
minden luxussal berendezett otthonát, szereti az új haza minden vonatko-
zásában pozitív szabadságát – hogy pl. amikor szabadságot mondanak, 
akkor se hazudozniuk, se köntörfalazniuk, se szemináriumot komédiázni-
uk nem kell; szereti a szabadság túlságát – hogy bátran, nyíltan ócsárol-
hatja azt, ami a befogadó országban nem tetszik, legyen bár az az alkoho-
lizmus, a szibaritaság, a könnyen kapható lányok frigiditása avagy az 
egyáltalán nem kapható feleségek bosszantó elzárkózása, az örökös hideg 
konyha, a főzés, amely az asszonyi lustaságnak áldozatául esett és nincs, 
az egyforma luxusvillák egyhangúsága avagy a nyúlszívű igazságszolgál-
tatás, amely a bebörtönzötteknek bocsánatkérőleg a talpát nyalja, a virág-
zó banditizmus és a közállapotok életveszélyes lazulása. De kinek ócsá-
rolná, kinek panaszolná mindezt fölényesen Gál Ferenc, ha otthoni baráti 
köre nem volna? Arravaló a telefon, a számla nem számít, Gál Ferenc 
unatkozik, felhasználja üres óráit, hogy felesége, Éva éppen felruccant a 
fővárosba és ő egyre-másra hívja fel magyarországi cimboráit. Gál Ferenc 
tengerikígyó-beszélgetéseket folytat a színpadon a telefon-kagylóval és a 
drót magyarországi másik végén hol Béla jelentkezik, hol a felesége, Joli-
ka, hol egy bizonyos Árpád, hol a papa meg a mama. De Gál azért már 
elég elszibaritásodott-elpuhult nyugati ahhoz, hogy ne tudjon lemondani a 
nyugati öndédelgetésről, a koncentrációhiányról, a szellemi szórtságig 
fokozódó szórakozottságról, a reggeltől-estig nyitva felejtett televízióról, 
ha nézik, ha nem; így azután a tévéképernyőn és a televízión a képek raj-
zása valóságos „hozzájátszó” második szereplő: Gál Ferenc ui. állandó 
helyszíni kistudósítást ad otthoni telefonpartnereinek a látottakról, a hí-
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rekről, a teniszmérkőzés izgalmairól és arról a hátborzongató bankrablás-
ról, amelynek fejleményeiről minduntalan különjelentéseket villant elő a 
képernyő. Hány rendőr veszi körül a bankot, melyik bejáratra irányítja a 
mesterlövész távcsöves puskáját, hányán vannak a rablók, hány túszt 
szedtek; hány szendvicset küldtek be hozzájuk és mit követel a banda, 
hogy érzik magukat a szerencsétlenek és mit jelentsenek azok a szórvá-
nyos lövések a bankpalotában, talán már szitává lyuggatták az egyik túszt, 
azt a bársonyos hangú fiatal nőt, aki a feltételek teljesítéséért esdekelt, 
avagy azt a sokgyermekes családapát; igaz-e, hogy szabad elvonulást és 
hatlövetű sportkocsit ígértek a gazembereknek – hogy a repülőtérig egér-
utat nyerjenek; igaz-e, hogy nem is olyan gazemberek, hiszen gáláns úri-
ember módjára viselkednek és elengedték túszaik közül a terhes nőt; idea-
listák, szent ügyért küzdenek... A stockholmi bankrablás tudósításának 
izgalmai csapdájába beleesnek beszélgetőpartnerei, az otthoni barátok is. 
Az izgalom épp a tetőfokára hágna, amikor véletlenül épp egy beszélgető-
szünetben cseng a telefon: csendes telefonduruzsolás kezdődik a berzen-
kedő feleséggel – Évával: „csalj meg, ha akarsz, úgyse néznek rád a svéd 
lányok, a jogi diplomád nekik nem imponál... minek jársz a diákklubba, 
kivel táncoltál már megint?” A bank előtt a tömeg a rendőrfőnököt éljen-
zi, véráldozat nélkül végződött a több mint tizenkét óráig húzódó dráma... 
Újabb körtelefon Magyarországra, papa-mama jól van, Björn Borg beju-
tott a döntőbe, a három banktisztviselőnő visszatért szeretteihez. Tableau. 
Ekkor már tudjuk, hogy a legördülő függöny egy tompított izgalmú szín-
mű fonalát vágja el, a kapcsolás megszakad, Svédországban ó- és „újsvé-
dek” tovább élnek „svédül”, Magyarországon a magyarok magyarul. Szo-
katlan és újszerű Hendi Péter kétnyelvű drámája, amely nemcsak a könyv 
két oldalán – a valóságban is, két lábbal, két országban áll; eszközeiben 
egyszerű és nyolc szereplőjével – melyek közül kettő kivételével mind 
szalagra vett hangkulissza – kamaraszínpadon is előadható. És éppen mert 
annyira „csupa hang”, az az érzésem, hogy némi átigazítással hangjáték-
nak is igen alkalmas. Ám a hangvétel a régi: a fiatalság tolvajnyelve, svá-
dája, cinkossága, csak épp ez a „fiatalság” már a harmadik ikszet tapossa 
és többnyire nyögi a házasság rózsaláncát. Meddig futja ebből az ihletből, 
vajon meddig táplálhatja tollát ez az érzelmi, ez a nyelvi rezervoár?? Ez 
lesz Hendi Péter problémája maholnap; de annyi szent, hogy jól szerkesz-
tett, élvezetes színművet írt, amely jól példázza, hogy mennyire másképp 
fest Stockholm – Budapestről; és mennyire másképp, Budapest – Stock-
holmból. 
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ROMÁN J. ISTVÁN 
Csalafinta regény – gyógyító orvosság386 
Cseres Tibor: Parázna szobrok. (Ikerregény; A–B), Szépirodalmi Könyv-
kiadó, Budapest 1979, 665 l. 
 
A második világháborúval foglalkozó irodalom még mindig az érdeklő-
dés középpontjában áll Magyarországon. Európa-szerte a közönség mint-
ha már lanyhuló figyelemmel kísérné ezt a fajta irodalmat, csak Magyar-
ország látszik kivételnek. Nem általában véve az elmúlt háború, hanem 
Magyarország szerepének, lehetőségeinek és főképp elmulasztott lehető-
ségeinek latolgatása az, ami ma is érzelmeket mozgat meg bennünk. 

Több mint harminc éve, és nem akar szűnni az érdeklődés. Nemcsak az 
egyéneknek, a népeknek is van pszichéjük, és ez az elemző-vívódó érdek-
lődés már lelki sérülésre vall... Az elromlott életű ember éjszakánként 
felriad, s magányában még egyszer lepergeti maga előtt, amit századszor 
lepergetett, a múltját; ő hibázott-e vagy a sors lökdöste, egymaga felelős-e 
vagy mások, vagy netán senki, csak a végzet – így járatja körbe gondola-
tait elhagyott múltja, romba dőlt városok és füstölgő mezők felett. Mintha 
az élet sakkjátszmához hasonlítana, sorra veszi egykori húzásait, mi lett 
volna, ha a másik bábuval lép, ha az ellenfél nem arra a kockára ugrik a 
lóval, de talán előbb kellett volna sáncolni, talán el kellett volna fogadnia 
a vezércserét, ahelyett, hogy könnyelműen a bástyát áldozta fel, s főképp 
ha több gyalogost tartalékol a végjátszmára ... A gondolatok közé benyo-
mulnak a terjengő rágalmak hírei. Az elesett embernek a környezete 
gyakran azt akarja szuggerálni, hogy mindennek saját maga az oka. Így 
lehet ugyanis sorsára hagyni. 

A magyar nép és benne az értelmiségnek épp a felelősséget érző rétege 
bizonyos fokig az előbb lefestett önkínzó állapotban él ma is. 

Indokolt-e az érdeklődés a II. világháború magyar vonatkozású esemé-
nyei iránt? Kétségtelenül, mert a háború az európai népek nagy esélye 
volt új pozíciók elfoglalására. Nem hetenként rendezik át Európát... Ma-
gyarország pedig az átrendezés során a rövidebbet húzta. 

A legkínzóbb kollektív emlékünk: 35 évvel ezelőtt volt utoljára az or-
szág kezében külpolitikai adu. Lehet ugyan a külpolitikában magasztos 
elveket meghirdetni, de az érvelés súlyát ott mindenkor az erő adja meg. 
35 évvel ezelőtt elvileg magyar főtisztek parancsnoksága alatt az akkori 
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közép-európai helyzetben viszonylag jelentős katonai erővel rendelkezett 
az ország. A jelenkor fiai tudni akarják, mi lett ezzel a hadsereggel, s fő-
képp mi történt e hadsereg lelkével, a sorsdöntő helyzetben miért nem 
ismerte fel a magyar érdekeket. 

Az elmúlt évtizedben már nemcsak a történelem búvárlói előtt, hanem 
a köztudatban is világosan kirajzolódtak az események hátterei. Számos 
becsületes szakmunka, memoár és regény mellett a köztudatban az áttö-
rést Nemeskürty könyve („Requiem egy hadseregért”) hozta meg. Az 
ismert tényekből most csak annyit idézek fel, amennyi Cseres Tibor regé-
nye megértéséhez szükséges. 

A németbarát Werth vezérkari főnök távozása után, Szombathelyi dol-
gozta ki az új magyar katonapolitikát. Ez így szólt: minden erőt a vég-
játszmára tartalékolni, s azután a végén, a győztes – feltehetőleg az angol-
szász – hatalmak mellett bevetni. Azzal a tervezési hibával most nem fog-
lalkozom, hogy a Szovjetuniónak, mint győzőnek a jogaira csak lassan 
kezdtek feleszmélni; ehelyett Cseres Tibor gondolatainak adom át e pon-
ton a szót. 

A vég játszmára felerősített honvédség a magyar érdekek ellenére 
meghosszabbította az 1944/45-ös magyarországi hadjáratot, de (vagy 
sőt?) az ellenfél erejéhez viszonyítva katonailag sikeres harcait mintasze-
rűségükért külföldi katonai akadémián tanítják. A nagy adu tehát nemcsak 
kicsúszott a kezünkből, hanem szörnyű ráadásul megkaparintották a né-
metek. Az író – nagyon rokonszenvesen – nem hárítja át a teljes felelős-
séget a politikai vezetésre, annak tehetetlenségére, sem a főtisztekre, akik 
közül sokan kerültek 44 folyamán a Gestapo fogságába, de ugyancsak 
nem kevesen kiszolgálták a németeket. Cseres kérdése – és ezt már előző 
regényeiben is feszegette –; ha a felsőbbség meg is bukott a nagy vizsgán, 
mit csináltak, igenis, a hadnagyok, de még inkább a már döntési jogkörrel 
rendelkező századosok, őrnagyok, alezredesek? Miért nem cselekedett 
helyesen legalább a hadsereg gerincét adó tisztikar? 

A „Parázna szobrok” 1939-től 1964-ig, huszonöt évet foglal össze, 
mozaikszereién rakva össze a történetet. Két fő része, az „A” és a „B” 
közül az elsőben a margón számokkal jelzett utalásokat talál az olvasó a 
második rész megfelelő helyeire. Nem helyes az a megállapítás, hogy az 
„A”-ban az akciók, a cselekmények szerepelnek, a „B”-ben pedig az el-
mélkedés kapott helyet, avagy az „A” a jelenben, a „B” a múltban játszó-
dik – erre azért térek ki, mert recenziókban felmerült ilyen magyarázat. 
Annyi az összefüggés az utalással összekapcsolt részek között, hogy 
egymást logikailag erősítik. 
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A regény visszaemlékezés, nyomozás a múltban eltűnt személy keresé-
se ürügyén. Az időrendi felbontás így természetesnek hat. 

Mind a „Kritika”, mind az „És” recenzora panaszkodott, hogy a regény 
nehézkes. Ezt a nehézkességet én is éreztem, amíg fel nem fedeztem: Cse-
res az időrend cseles forgatásával, az események kavarogtatásával „fogjál 
meg, ha tudsz” játékot űz velünk. Ezt oly ügyesen teszi, hogy például a 
két említett kritikus nem tette szóvá a regény „égbekiáltó” ellentmondása-
it; nekem is csak kétszeri elolvasással sikerült az író fogásaival megis-
merkednem. Szinte bizonyos vagyok benne, hogy a regény könyvkiadói 
szerkesztője, Domokos Mátyás észrevette a turpisságot, az „irodalmi átej-
tést”, de író és szerkesztő megegyezhetett: törje a fejét majd a kritika, 
majd csak kitalálnak rá valami elméletet. A regény mindig is fiktív világa 
jelen esetben további fikcióba csúszik át, hatványozottan fiktív világba 
kerülünk. Az eldöntő kérdés: van-e ennek funkciója? Ad-e ez a szerkezeti 
forma valami többletet a tartalomhoz? A válasz előtt ismerkedjünk meg 
előbb az író furfangjaival. 

Az ember dokumentumregényként kezdi el olvasni a könyvet. Az első 
fejezet szigorúan históriai részlet realista modorban. 1939. március 17-én 
a Kárpátalja megszállásával magyar kézre került Ung-völgyi vasút bizto-
sítására a magyar hadsereg néhány kilométeres sávot hasított le a már 
önállóvá alakult Szlovákiából. Már ekkor feltűnő, hogy Cseres – mintha 
csak a történelem bennfenteseinek akarna írni – egy félmondattal sem utal 
a múltban netán kevésbé járatos olvasó kedvéért az akció előzményeire. S 
ahogyan a regénybe befelé haladunk, egyre erősödik az érzésünk: a „be-
avatottaknak” íródott, és az átlagolvasó csak hatalmas lábjegyzet-
apparátussal tudna eligazodni. 

A történelmi regény hitele azzal nem csorbul, ha a való események kö-
zé matériául kitalált sztorikat kever bele az író. Tudjuk például, hogy Te-
leki öngyilkossága előtti napon nem akart Londonba repülni ellenkor-
mányt alakítani, de ezt elfogadjuk azzal, hogy talán megfordulhatott ez is 
a fejében, mert valóban latolgatta egy későbbi időpontban külföldön felál-
lítandó magyar ellenkormány lehetőségét ugyan, személyes részvétele 
nélkül. A regény felől tekintve a fontos: az egész szituációval nem ellen-
kezik ez az izgalmas betét. 

Zavaró körülményként fedezzük fel azonban, hogy pl. Teleki, avagy a 
nyilassá lett Beregfy saját nevükön szerepelnek, Stomm Marcell vezérőr-
nagy, a doni katasztrófa idején a III. hadtest parancsnoka viszont Stoomra 
változik. De erre is legyintünk, hisz ezt az átkeresztelést ma már az átlag-
olvasó is felismerheti. Cseres belefoglalja a könyvébe az 1944-ben, a 
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Börzsönyben a németek ellen harcoló Görgey-zászlóalj szervezőjének, 
Mikó Zoltánnak is a tragédiáját. Az őrnagy az új demokratikus kormány 
kérésére sem került elő a szovjet fogságból. Az oroszok furcsa komédiát 
játszottak el: egy másik Mikó Zoltánt küldtek haza. A regény e különben 
hiteles epizódjában Mikóból Makó lett, s egyetlen szó sem hangzik el 
ezzel kapcsolatban a Görgey-zászlóaljról. Ekkor már félteni kezdjük az 
olvasót... 

A történet fiktív jellege az egyszerű jelkép felé tolódik el, amikor fel-
fedezzük, kissé kínosan, hogy a főhős Thormay kétszeresen él, egyidőben 
két helyen is tud tartósan jelen lenni. Thormay ugyanis 1943-ban a doni 
harcokban fogságba esik, részletesen megismerkedünk fogolytábori életé-
vel; pontos dátummal értesülünk arról, hogy 1946 végén kerül haza. Vi-
szont ugyanez a Thormay részt vesz 1944-ben a Kárpátok előterének vé-
delmében, majd a budapesti ostrom idején a budai önkéntes ezred katoná-
jaként halálmegvetően rohamozza a német állásokat. 

A kerettörténet: a Ludovikát végzett Thormay az új hadseregben is to-
vább szolgál, mellőzött helyzetben. 1963 végén titokzatos – még a régi 
hadseregből származó – szolgálati jegyet kézbesít számára a posta. A 
szolgálati jegy parancs: a hazafias érzelmek megalázásának megtorlásául 
politikai gyilkosságot kell elkövetni. Thormay magánnyomozásba kezd a 
parancs kiadója után, s gyanúja egykori bajtársára, Tömössy volt vezérka-
ri tisztre esik. Kutatni kezd, hol él jelenleg Tömössy. Ezért felkeresi régi 
katonatársait. Így elevenednek fel az emlékek. De a HM-ben maga 
Thormay is gyanúba kerül, netán ő írta a bosszút követelő szolgálati je-
gyet. A diszkrét és jóindulatú vizsgáló bizottság kifaggatja előző életéről. 
Ily módon úgyszintén felmerül a múlt. A visszaemlékezések során egyre 
inkább Tömössy kerül a középpontba, lassan a regény második főszerep-
lőjévé növekszik. 

A keret jó; szilárd szerkezetet adhatna a regénynek, ha a rejtélyek nem 
zavarnának bennünket. 

Tömössy olyan szuperhőssé vedlik végül, akihez tanulni járhatnának a 
szovjet kémregények elszánt fehértisztjei. Tömössy a regény kezdetén 
még úgy mutatkozik be, mint talpig férfi, művelt, nyelvzseni, izgatják a 
magyarság sorskérdései, és csak a magyar érdekeket tartja szem előtt. 
Különben jó ember is, segíti az üldözötteket, a szociáldemokratákat, a 
zsidókat. Rejtély, miért esik Thormay gyanúja főképp erre az intelligens 
férfira. 1963 volt a nagy amnesztia éve Magyarországon. Nem buzdítha-
tott 1963 végén az összhatásában a magyarság érdekeit súlyosan sértő 
merényletre Tömössy, ha olyan, amilyennek az író jellemzi. 
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Tömössy ellenállhatatlan csábító is; nők segítségével szökik meg elő-
zőleg orosz hadifogolytáborból. Bukarestben az amerikaiak (csak így: az 
amerikaiak) akarják hajón kimenteni 1947 táján, ő azonban gondol egyet, 
s nem száll hajóra, mert hírét veszi, hogy a Kárpátokban még harcolgat-
nak román fasiszták és hátramaradt SS-ek, és kedve szottyan erre a hegyi 
életre. A Rákosi-korszakban halálra ítélt Tömössy kisétál az akasztófa 
alól, mert belészeret egy „smasszernő”. Ez a Rákosi-börtön különben igen 
furcsa hely: mindenki annyi levelet és beadványt írhat, amennyit akar. 

Utoljára Tömössyt 1956 október végén a Kálvin téren látjuk, egy szál 
kimustrált páncélossal és némi ravaszsággal egymaga hátrább nyom egy 
orosz tankhadosztályt, s ezzel felmenti a Kilián-laktanyát a nyomás alól. 
Van fél mondata a Kálvin téri jelenetnek, amelyben már Thormay rein-
karnációjának tarthatnánk Tömössyt, ezt a feltevést mégis el kell vetni, 
hiszen a regényben ők ketten többször beszélgetnek mások jelenlétében. 

Egy ponton vághatna vissza az író az őt szorító kritikai megjegyzések 
elhárítására: „Thormay rosszul alszik, furcsákat álmodik. Ez benne van a 
könyvben.” De a hatványozott fikciónak – méghozzá úgy, hogy az álom 
és a valóság felismerhetetlen – nincs funkciója e regényben. 

A könyv értéke publicisztikai betétei, és ezek miatt számíthat joggal 
sikerre Magyarországon. Legfontosabb ilyen mondanivalója, hogy a né-
metek ellen harcba küldendő Magyar Légió felállítását a leghevesebben 
Benes ellenezte, s végül is ő győzte meg Sztálint ennek felesleges voltá-
ról. Nagy része volt Rákosinak is abban, hogy a Magyar Légió terve ku-
darcba fulladt. De függetlenül e személyektől, a magyar katonáknak – a 
fogolytáborban vagy a fronton levőknek – átállásuk esetére semmiféle, a 
magyarság helyzetét megjavító politikai jutalmat nem akart, nem tudott a 
Szovjetunió ígérni. Ha a Magyarországnak adandó legcsekélyebb politi-
kai jutalom reményét felcsillantják, a magyarok fegyvert fognak a Szov-
jetunió oldalán. Rákosi – írja Cseres – a fogolytáborokban kéjjel ismétel-
gette, hogy Magyarországra a Moháccsal megtetézett Trianon vár. Tria-
non és Mohács együtt? Ki fog ezért fegyvert? Ez tehát Cseres válasza, ki 
a felelős, hogy a magyar hadsereg a tehetetlenségi erő folytán a németek-
kel sodródott még 44-ben is. 

A nemrég megjelent Passuth-napló után most Cseres is idéz a Chur-
chill-emlékiratokból. Magyarországon a kulturális és az informatív sza-
badság korlátozása miatt az irodalomnak jutott az a szerep is, hogy a nyu-
gati történeti forrásokat közvetítse. 

A magyar irodalom publicisztikát pótló feladata már régóta ismert. A 
„Parázna szobrok” is erre vállalkozott. 
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Cseres a népi irodalomból jött. Szabó Dezső ideológiai öröksége több 
helyütt beépült történeteibe, önmagát elhagyottnak érző nép fiainál e szel-
lemiségre való fogékonyság érthető. 

A kötet címe a patak parti vízimalom kerekére szerelt faszobrok illet-
len játékára utal, arra, hogy az emberek és a népek sorsát összetörő élet-
ben az egyetlen zavartalan öröm a nemiség. Ez önmagában véve még nem 
„Az elsodort falu” szerzőjének egyik sajátja. De ahogyan ez a nemiség 
Cseres könyvében megjelenik: egyszerű, konfliktusmentes, rövid rátalálá-
sok formájában – ebben, bizony, az öreg agglegény mester naivitása él 
tovább. 

Nem a bevezetőmet feljavítani akaró udvariaskodás, nem a lezárást 
megédesítendő hamisság, ha a könyv gyönyörű szép részleteiről is beszé-
lek. Cseres, úgy látszik, inkább a novellák és a kisregények mestere. A 
„Hideg napok”-at – nem a filmet, hanem a regényt – kiváló műnek tar-
tom. 

A „Parázna szobrok” egyes részletei remekbe sikerültek. A tordai harc, 
a Stommal való beszélgetés tömör, realista drámaiságukkal a magyar iro-
dalom értékei között fognak megmaradni. 

Az egész könyv csalafintaságai ellenére gyógyító orvosság: nem hit-
ványságuk miatt nem fordultak Hitler ellen a magyarok nagy számban. 
Nem engedték őket. A magyaroknak ugyanis – az előre eltervezés szerint 
– a háború végén jogfosztottan, érdemek nélkül kellett leülniük a béketár-
gyalások asztalához. 
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HATÁR GYŐZŐ 
Magyar börtönök, magyarok börtönben387 

Fehérváry István: Börtönvilág Magyarországon 1945–1956, Alpha 
Publications 1978, 225 lap 
 
Fehérváry István nem irodalmi babérokra pályázott és nem próbált ver-
senyre kelni Szolzsenyicinnel, amikor megírta a „magyar Gulágot”. A 
Börtönvilág Magyarországon szerzője elsősorban adatgyűjtő és adatrend-
szerező. Évek fáradhatatlan munkájával, levelezéssel, utazgatással nagy-
mennyiségű dokumentációs anyagot gyűjtött, amelynek alapján és olykor 
az eredeti dokumentumok közrebocsátásával avagy kivonatolásával ösz-
szeállíthatta 1945–56 – a háború utáni tizenegy év magyarországi börtön-
krónikáját. Igazságügyi krónikát már csak azért sem mondhatok, mert 
amilyen mértékben felülkerekedett a „szocialista törvényesség”, olyan 
mértékben veszett ki az igazság a magyar sztálinista „igazságszolgáltatás-
ból”, míglen az igazság feltárásának a szándéka is el nem sikkadt. 
Fehérváry István nem a forrófejűek szónoki dagályával kezdi, nem a friss 
vagy kiújult sebek sivalkodó fájdalmával folytatja, nem bosszúhadjáratra 
esküdve fejezi be. Hangvétele mindvégig higgadt, azaz – Shakespeare-rel 
szólva – „inkább a gyász, semmint a harag” hangján szólal; szándéka tisz-
ta, becsületessége nyilvánvaló és kétség sem fér szavainak igazához. 
Adatgyűjtése két szakaszra bontható. Az első szakasz az volt, amikor – 
nyolcéves ítélettel – maga is ott sodródott a százezrekkel a Magyar Nép-
köztársaság földalatti börtönköztársaságában; a második, amikor már 
mint egy amerikai egyetem tanára, hozzálátott e csaknem lehetetlennek 
látszó munkához –, hogy az első adatgyűjtés közvetlen tapasztalatait a 
második számszerű statisztikáival kiegészítse. S egyhelyütt mintha ben-
nünket is aposztrofálna, érthető keserűséggel, nyugaton élő magyar iro-
dalmárokat s úgy, hogy az burkolt szemrehányásként hat – amiért szé-
gyenszemre egy sem akadt köztünk, hogy elvégezze Szolzsenyicin mun-
káját. Neki, mint outsider-nek kell hozzálátnia, hogy ez a számvetés el ne 
maradjon. Magam is ott voltam a szerzővel a Gyűjtőfogház Kisfogházá-
ban, amikor hétről hétre, azon a bizonyos kivégző napon hátraparancsol-
ták az elsőemeleti rabiroda fogolymérnökeit – el az ablaktól! Le a földre! 
... Ilyenkor kivégzésre cipelték a halálos zárka leitatott, összevert szeren-
csétlenjeit s legfeljebb kétségbeesett búcsúordításukat hallhattuk, ha a 
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szájpecket sikerült kiköpniük vagy ügyetlen volt a hóhér. Igaza volt, va-
lamelyikünknek meg kellett volna írnunk és nem arra várnunk, amíg az 
olvasótáborból előfurakodik valaki és számonkéri mulasztásunkat, majd 
ránkpirít azzal, hogy megírja maga. A történelmi tapasztalat, hogy a 
nagyhatalmi vetélkedés mágneses erőterében az az intézményes tömeg-
bűntény, amelyet Rákosi Mátyásnak és rendszerének hívtak, a maga 
nürnbergi törvényszékével sohasem találkozott; nem is találkozhatott, 
maga Fehérváry írja, hogy így szabta meg a megszálló hatalom; így tör-
ténhetett, hogy a forradalmi hőzöngés bűnében elmarasztalt és bebörtön-
zött kommunisták úgy rázták le a kedvezményezett államfogházat, mint a 
kutya a vizet; hogy a tömeggyilkosnak számító főkolomposok megváltoz-
tatott névvel és a párt védelmét élvezve, új lakóhelyen, új állásokban új 
életet kezdhettek – őket nem érte utol az auschwitzi hóhérok sorsa, élnek, 
mint Marci hevesen. Egy olyan nagyhatalmi vetélkedés árnyékában ol-
vassuk Fehérváry megrázó dokumentumgyűjteményét, melynek ez az „ad 
acta” tett kis Nürnberg is függvénye. A Rákosi-korszakban: „Évente átlag 
150 000 ember volt börtönben ... e szám a legmagasabb 1950 és 54 között 
volt; 1952-ben több mint 200 000 ember volt rács és drótsövény mögött... 
A politikai okokból letartóztatott kerek 700 000 fő számának bizonyításá-
ul szolgáljon néhány adat: 1948 márciusáig a népbíróságok kerek 80 000 
esetet kezeltek (Korom Mihály igazságügyminiszternek a moszkvai jo-
gászkonferencián tett nyilatkozata szerint), melyek csak háborús- és nép-
ellenes ügyek voltak. Hol volt akkor még azok száma, akiket más politi-
kai okból, elsősorban rendszerellenes tevékenység címén fogtak le, hol 
azok száma, akiket lefogtak-internáltak, de soha a népbíróság elé nem 
kerültek?!” A szerző a korszak félezer politikai peréből közel százat ki-
emel és felvázol a „Politikai perek” c. fejezetben; olyan „csoportok”, 
olyan nevek, amelyek legtöbbje szemináriumi anyag volt, mindennapos 
beszédtéma, hivatalos kiátkozásuktól visszhangzott az ország. „Magyar 
Front ... Bakony Brigád ... Nemzetibankosok ... Földmívelésügyi Minisz-
térium pere ... Maort-ügy ... Dózsa Attila és társai... Zách Sándor és tár-
sai... Standard-ügy ... Kővágó József és társai... Miskolc–Diósgyőr vas-
gyári összeesküvések ... Grősz József érsek és társainak hűtlenségi pere ... 
Pálosszentkúti ügy ... A nyugati államok budapesti kirendeltségeinek 
ügyei... Műegyetemi összeesküvés ... Kesztölcei összeesküvés ... Soproni 
kémkedési per... bajai összeesküvés ... Pártőrség pere ... Piaristák ... Ke-
lenföldi kémkedés ... Mozgópostások pere” Annyi de annyi, hogy egyi-
két-másikát mintha az illetékesek nem is tartották volna fontosnak vagy 
érdemesnek, hogy közöljék a nagy nyilvánossággal. Avagy kihagy a me-
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móriánk? S hogy is ne hagyna ki; hiszen már látjuk, az 56-os forradalom 
emléke hogyan rongyolódik el, hogy épül be rétegesen a fiatalok emléke-
zetébe. íme a rétegződés: azok, akik a forradalom előtt születtek és elég 
öregek ahhoz, hogy emlékezzenek rá; azok, akik elég fiatalok ahhoz, 
hogy elhigyjék – ellenforradalom volt; és végül a legújabb nemzedék, a 
zsenge-fiataloké, akik már unják és olyan levitézlett ócskaságnak tartják, 
mint a második világháború halálos unalmát. Mit mondjunk tehát 
Fehérváry Istvánnak arról a szép ígéretéről, hogy a Börtönvilág Magyar-
országon megrendítő kötetét folytatni fogja, kimaradt adatok tömegéből – 
egy második kötettel? Mindnyájan az istenek térdén vagyunk. 
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FODOR ISTVÁN 
Nyelvrokonság388 

Róna-Tas András: A nyelvrokonság: Kalandozások a történeti nyelvtu-
dományban, Gondolat, Budapest 1978, 487 lap 
 
Századunk dereka óta a nyelvészek érdeklődése erősen a leíró problémák 
felé fordult, a történeti és összehasonlító kutatások háttérbe szorultak. Ez 
az egyoldalú szemlélet néhány év óta megváltozóban van, a tudósokat 
egyre inkább foglalkoztatja a nyelvek múltja és rokonsági kapcsolatuk. A 
leíró nyelvészeti kutatásokban kialakult rendszerszerű (strukturalista) és 
kvantitatív módszerek azonban ösztönzőleg hatnak a történeti (diakroni-
kus) vizsgálatokra, és számos nyelvész megpróbálja alkalmazni őket ezen 
a szűz területen az úttörők lelkesedésével, egyben kevés óvatossággal és 
kritikával. Róna-Tas könyve annyiban újszerű, hogy a diakronikus nyelv-
tudomány elméleti kérdéseit úgy tárja a népek, főleg népünk múltja iránt 
egyre érdeklődőbb nagyközönség elé, hogy a legújabb próbálkozásokról, 
matematikai módszerekről is áttekintést ad. Az idegen nyelvű szakiroda-
lomban számos hasonló jellegű kézikönyv jelent meg, pl. Raimo Anttila 
An Introduction to Historical and Comparative Linguistics (New York 
1972) c. kötete, de magyar nyelven ez az első ismeretterjesztő munka, 
amely egyben a szakemberekhez (nyelvészek, régészek, történészek, nép-
rajzkutatók) is szól. 

Ami a magyarság őstörténete felé forduló széles közönséget illeti, any-
nyiban csalódást okoz e könyv, hogy e kérdések nincsenek a téma közép-
pontjába állítva, sőt a hazai szokásoktól eltérően a bizonyító és szemlélte-
tő adatok nem a magyar és a finnugor nyelvi anyagra épülnek, hanem 
főleg az indogermán nyelvekére (a szerző maga orientalista, tibeti és 
mongol nyelvek kutatója), a magyar nyelv rokonságának problémáit csak 
az utolsó, rövid fejezet (427–455 1.) tárgyalja, amelyben a sumer–magyar 
elmélet cáfolására mindössze két lap jut. A műnek ez a sajátossága idegen 
nyelvű kiadása esetében határozottan előnyös, de a magyar olvasó nyelvi 
műveltségét is tágítja, amely ma még főképp a finnugor problematika 
határáig terjed. A szerző teljességre törekszik a nyelvterületi és összeha-
sonlító módszer elméleti problémáinak ismertetésében. Végigkíséri a 
nyelveredetről szóló, a nyelvek sokféleségét magyarázó mítoszokat a Bá-
bel tornyán és a középkori eredetmondákon át a nyelvtudomány megszü-

                                                           
388 Megjelent a Új Látóhatár 1979. évfolyam 5-6. számában. 
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letéséig, onnan kezdve pedig bemutatja, hogyan fejlődött a diakronikus 
nyelvészet a napjainkig, egyes alaptételeit hogyan támadták nyelvtörténé-
szek (H. Schuchardt, M. G. Bartoli) és leíró nyelvészek (N. S. 
Trubetzkoy), hogyan hatnak rá az emberi nyelvet, a beszédet alapjaiban 
megragadó egyéb, filozófiai elméletek. Az első kritikai megjegyzésem 
éppen erre az összeválogatásra vonatkozik. Nézetem szerint L. Wittgen-
stein nyelvfilozófiája, a nyelvi relativitás elmélete (W. Humboldt, F. Ma-
uthner, E. Sapir és B. L. Whorf tézisei, hogy ti. a nyelv alkata határozza 
meg gondolkodásunkat) nem módosítja a diakronikus nyelvészet alaptéte-
leit, módszerét. A sokféle nézet áttekintése után pedig óhatatlanul az a 
kép alakul ki az olvasó előtt, mintha az összehasonlító és történeti nyelv-
tudomány állandó forrásban volna, amelynek még mindig nem jegecesed-
tek ki a tézisei, és egyes új nézetek, módszerek lényegesen átformálnák; 
igaz, hogy a szerző művének második részében jórészt eloszlatja e be-
nyomásunkat. De így is határozottan tagadom Róna-Tas azon állítását 
(189–191. 1.), hogy Trubetzkoy 1939-ben megjelent tanulmánya az indo-
európai nyelvek rokonságáról nagy hatást keltett. A helyzet az, hogy a 
nagy orosz nyelvésznek ezen gondolatai nem hathattak és nem is hatottak 
termékenyítőleg az indogermanisztika fejlődésére. 

Mivel Róna-Tas sehol sem fogalmazza meg ilyen határozottan, hang-
súlyoznom kell, hogy a diakronikus nyelvészet módszertanát a német 
újgrammatikusok, A. Leskien, H. Paul stb. alakították ki a múlt század 
második felében, amely a szabályos hangmegfelelésekre, az ún. hangtör-
vényekre épül. Ezt a tételt ők az úttörők szokásos elfogultságával túlságos 
mereven fogalmazták meg, legélesebben Leskien; azóta sokat finomítot-
tak rajta, de a kívülről jövő kritikáknak a fő tételek továbbra is ellenállá-
nak. Hadd említsük meg, hogy századunk óta e támadások nem nyelvtör-
ténészek részéről jelentkeznek, azok pedig, akik a nyelvtudomány egész 
szemléletét, köztük a leíró és történeti nyelvészet egymáshoz való viszo-
nyát reformálták meg (L. Bloomfield, F. de Saussure), semmi lényegeset 
nem adtak hozzá magához a történeti és összehasonlító módszerhez. Ez 
vonatkozik a transzformációs elmélet nyelvtörténeti alkalmazására, ame-
lyet N. Chomsky és R. Halle indított el. Nem beszélve arról, hogy ezt a 
húszéves irányzatot egyre több alapjaiban megrendítő bírálat éri, a diak-
ronikus módszerhez semmi újat nem adott, a hangváltozások matematikai 
képletben való megfogalmazása csupán szemléltető segédeszköz, nem 
pedig módszerbeli javítás. Különben sem Chomsky, sem Halle nem 
nyelvtörténész. 
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Ha a mű teljességre való törekvését vesszük bírálat alá, akkor megálla-
píthatjuk, hogy nem egy fontos nézet ismertetésével marad adós a szerző. 
Ebben a vonatkozásban ne akarjunk túltenni rajta, ne hiányoljuk J. Katz 
és névrokonom, az amerikai Jerry Fodor jelentéselméletét, amely a jelen-
tésárnyalatok típusait próbálja leírni formális módszerrel, de még L. 
Bloomfield 1933-ban kifejtett jelentéselméletét sem, habár ez az amerikai 
strukturalista irányzatok alapja lett, ne kérjük számon a nemrég elhunyt 
magyar származású S. Ullmann szemasziológiai munkásságát, sem a szél-
sőséges strukturalista Antal Lászlóét (A formális nyelvi elemzés, Bp. 
1964 stb.). Ezzel szemben joggal hibáztathatjuk Róna-Tast azért, hogy 
művének tárgykörébe vágó, és még csak nem is a legújabb nézetekről és 
módszerekről feledkezett meg. Igaz, a szerző az afrikai és egyéb, nem 
irodalmi nyelvek kutatásában nem járatos, ám ha valaki a nyelvrokonság 
elméletéről ír, akkor tudnia kell róluk, mert alapjaiban akarják megrendí-
teni az összehasonlító és történeti nyelvtudomány egész épületét. Hogy 
erre vállalkoznak, annak ismét csak az az oka, hogy nem igazi nyelvtörté-
nészek (írott emlékek nélküli nyelveket vizsgálnak), e módszert sem gya-
korlatban, sem elméletben nem ismerik. J. H. Greenberg amerikai általá-
nos nyelvész (maga elméletileg kitűnően képzett) harminc évvel ezelőtt 
lefektetett elmélete indította el az újabb irányzatok áradatát, amelyhez 
ugyancsak annyi idő óta a szintén amerikai M. Swadesh glottokronológiai 
vagy lexikostatisztikai módszere csatlakozott. Róna-Tas ugyan megemlíti 
Greenberg több gondolatát, de az afrikai nyelvek osztályozásáról szóló 
munkásságát nem. Greenberg az ún. „tömeges összehasonlítás” (mass 
comparison) ürügyén egyszerűen kikapcsolja a hangtörvények ellenőrző 
szerepét, az afrikai nyelvek rokonsági viszonyait a szubjektív hasonlóság 
alapján bizonygatja. Ezt ugyan módszeresebben teszi, mint a „sumer–
magyar nyelvészek” és egyéb műkedvelők, de – mint magam és más bírá-
lói kifejtették – nyelvhasonlításai legfeljebb csak munkahipotézisként 
fogadhatók el, nem pedig végleges osztályozásnak, ahogy ez Greenberg 
tekintélye alapján ma még dogma. A glottokronológia abból a téves posz-
tulátumból indul ki, hogy minden nyelv alapszókincse nagyobb időszak 
(ezer év) alatt azonos arányban változik (ugyanannyi szó hal ki, illetőleg 
új lép helyébe), ezen az alapon tehát megfelelő képlettel (ennek matema-
tikai alapjára nézve nincs teljes megegyezés) kiszámítható, hogy a rokon 
nyelvek mikor váltak ki az alapnyelvből, sőt ezen túlmenően a rokon 
nyelvjárások osztályozására is felhasználják (nem irodalmi nyelvek vi-
szonylatában). Ez az elmélet azért téves, mert egyszerűen nem igaz, hogy 
a nyelvek alapszókincse (és egyéb összetevői) arányosan változnak, en-
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nek az ellenkezője igaz, egyenlőtlenül változnak, amellett a szavak kicse-
rélődését nem lehet egzakt fokozatokkal mérni, végül pedig a nyelvjárás-
ok osztályozásának sehol sem lehet kritériuma a szókincs különbsége (a 
magyar nyelvjárásokat a zárt és nyílt e, az özés és más ismérvek alapján 
különböztetjük meg). Mindez korunk nyelvtudományának, történet- és 
néprajztudományának égető kérdése, hiszen hamis elméletek alapján 
számos írásbeliség nélküli nyelv és nép őstörténetét próbálják meghatá-
rozni, kétes eredményeik védelmében az amerikai tudomány tekintélyétől 
megittasodott „establishment” nem engedi szóhoz jutni a hallgató többsé-
get. Tegyük hozzá, hogy a Szovjetunióban ennek a szellemnek szintén 
megvannak a szószólói, habár a kvantitatív módszerek ellen több észrevé-
tel hangzik el. 

A mű egy másik gyengesége – ez súlyosabban esik latba ismeretter-
jesztő voltánál fogva –, hogy nem hangsúlyozza eléggé a hangtörvények 
kritériumát a rokonság megállapításában. A nyelvrokonság alapkérdései 
című fejezetben (357–386 1.) erről említés sem esik, noha azért a gondo-
latmenetből és a levezetés példaanyagából kikövetkeztethető. Ezért aztán 
semmitmondó és homályos ez a meghatározás: „Két nyelv akkor rokon, 
ha a közös alapnyelv és az ő nyelvi rendszerük között folyamatosság álla-
pítható meg” (372. 1.). 

Elmarasztalandók Róna-Tasnak a glottokronológiát ismertető sorai 
(243–246. 1.) nemcsak azért, mert az előbb kifejtett túlhajtásaira nem tér 
ki, hanem mert nem emlékezik meg a H. Hoijer, H. Lunt által publikált 
igen alapos bírálatokról, és a Current Anthropology 1962. évi 3. számá-
ban közzétett vitáról sem. Hogy e sorok írójának még 1961-ben megjelent 
kritikájáról (A glottochronologia érvényessége a szláv nyelvek anyaga 
alapján. Nyelvtudományi Közlemények 63. évf. és ugyanebben az évben 
angolul a Studia Slavicában) a szerző nem vesz tudomást, azon nem cso-
dálkozom, hisz hallgatott róla már korábban is, a Magyar Nyelvtudomá-
nyi Társaságban tartott előadásán, jóllehet e tanulmány kéziratát néhány 
nappal azelőtt elolvasta. 

De ha eddig fontos nyelvrokonsági problémák leszűkített taglalását ki-
fogásoltuk, akkor súlyosabb mulasztásként kell megemlítenünk, hogy az 
ún. Wörter und Sachen módszerről (Rudolf Meringer dolgozta ki 1909-től 
kezdve e címen publikált folyóiratában) mindössze egy fél mondatot ol-
vashatunk, pedig ma etimológiai vizsgálatok csak e módszerrel végezhe-
tők el, vagyis nemcsak a szó, hanem a tárgy (Sachen), ill. az általa jelölt 
fogalom történetének tanulságait is figyelembe kell venni. 
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A nyelvrokonság problémáját közvetlenül nem érinti a filozófiai és 
ideológiai háttér, amelyet a szerző főleg Lukács Györgyöt idézve részle-
tesen, hosszasan taglal (különösen 33–357. 1.), és igyekszik szoros kap-
csolatot találni a kettő közt. Róna-Tas orientalista, de nem filozófus; hogy 
az ideológiai alapozást elvégezze, gyakran homályos fejtegetésekbe bo-
csátkozik, sőt ellentmondásokba keveredik. Erre elég egy igen jellegzetes 
példát bemutatnunk (332.1.): „A marxizmusnak kialakult és világos 
nyelvelmélete van, elegendő, ha ezeket röviden összefoglaljuk”, és né-
hány sorral lejjebb: „A marxista nyelvelmélet azonban még csak kibonta-
kozóban van, s távol állunk attól, hogy itt kész és egyértelmű álláspontok 
könnyíthetnék meg a dolgunkat.” Mondanunk sem kell, hogy a két állítás 
közül az utóbbi áll közelebb az igazsághoz. Róna-Tas azok közé a kutatók 
közé tartozik, akik ezt a problémát szükségtelenül is felvetik, sőt marxiz-
musra hivatkoznak minduntalan és kéretlen. Nézetem szerint marxista 
nyelvelmélet nincs, Magyarországon és a szocialista államokban marxis-
tának nevezik, ami jó, nem ellenkezik a szaktudományok tapasztalataival, 
az ellenkezőjét antimarxistának vagy álmarxistának nevezik, mint aho-
gyan pl. a Marr-féle hírhedt nyelvelméletet mondja annak a szerző (194. 
1.), amelynek tarthatatlanságáról Csikobava grúz nyelvész és mások kez-
deményezésére 1950-ben Sztálin mondta ki az utolsó szót (hogy egy-egy 
hamis elmélet megalapítói korlátlan hatalomhoz jutottak egy tudomány-
szakaszon belül, az persze szintén Sztálin „érdeme” volt). 

Az aránytalanságokat, hosszadalmas fejtegetéseket nem tekintve, Ró-
na-Tas egy könyvtárnyi irodalom anyagát foglalja össze, amelyet műve 
végén felsorol. Az előszóban (8. 1.) mentegetődzik a kihagyott forráso-
kért, de mégsem mentesíthetjük őt azért a mulasztásért, hogy Moór Elem-
ér 1963-ban kiadott kézikönyvét (A nyelvtudomány mint az ős- és néptör-
ténet forrástudománya. Budapest) nem említi meg, nem merít belőle, ho-
lott Róna-Taséhoz hasonló összefoglaló és elméleti igényű munka, igaz, a 
magyar és finnugor rokonsági kérdések vannak benne középpontba állítva 
(tegyük hozzá, Moór sem mentes az egyoldalúságtól, a 
glottokronológiáról tudomást sem vesz könyvében). De a magyar szerzők 
körén túl K. Sandfeld (Linguistique balkanique. Paris 1930) tanulmányá-
ról nem lett volna szabad megfeledkeznie, hisz ez az areális nyelvészet 
egyik fontos forrásműve, amely a szomszédos, de a nem rokon nyelvek 
közös sajátságait mutatja be a balkáni nyelvek anyagán. 

Róna-Tas filológiai és bibliográfiai pontatlanságai, továbbá egyéb tár-
gyi tévedései elég kirívók, túlmennek a szakembertől elfogadható tűrés 
határán. Hadd említsünk meg néhányat a sok közül. 
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A germán nyelveket szerzőnk négy csoportra tagolja (427–428. 1.), 
noha a germanisztika ma is három ágba osztja őket (keleti: a kihalt gót, 
északi: skandináv nyelvek, nyugati: a többi germán nyelv). Ha Róna-Tas 
véglegesnek tekinti is a két német állam kialakulását, illetve a német egy-
ség megszűntét, erős túlzás két külön német nyelvről beszélni, amelynek 
kialakulása „előttünk zajlik le” (359. 1.). 

Nem felel meg a tényeknek az a kijelentés (355. 1.), hogy a „nem 
nyelvi jelrendszereknek... nincs fejlődésük”, gondoljunk csak a közleke-
dési és országúti jelzések változásaira. 

A. Leskien német újgrammatikus nyelvész elméletileg fontos műve, 
amelyben a hangtörvények kivételnélkülisége van lefektetve Róna-Tas 
bibliográfiájában (469.1.) Die Lautgesetze kennen keine Ausnahme címet 
viseli, s a szerző csillaggal jelzi, hogy a munka nem volt a kezében. Pedig 
megvan a budapesti Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában, csu-
pán a Die Deklination im Slavischen, Litauischen und Germanischen cí-
met viseli, s 1876-ban adták ki Lipcsében. 

Tévedés G. F. Millert a Nagy Katalin cárnő kezdeményezte soknyelvű 
szógyűjtemény munkatársának megtenni, amely különben P. S. Pallas 
neve alatt jelent meg 1787, ill. 1789-ben, második kiadása pedig 1790–
1791-ben Teodor Jankovics de Mirievo szerkesztésében. Miller (így 
oroszból idézve) helyesen Gerhard Friedrich Müller (1705–1783) török es 
finnugor nyelvi szibériai szójegyzékét ugyan felhasználták a szerkesztés-
ben, de ő maga a munka kezdetekor, 1784-ben már nem élt. 

Hibásan értelmezi a kötet Bloomfield felfogását a rokon nyelvek közös 
alapnyelvéről (374. 1.). Az amerikai tudós nem tekintette a közös alap-
nyelvvel azonosnak, hanem szó szerint ezt írta: „We mean that these 
languages are later forms of a single earlier language”, ami pedig lénye-
gesen más, mint ahogy Róna-Tas értelmezi. 

Meghatározásai gyakran pongyolák, pontatlanok vagy semmitmondó-
ak. A 394. lapon ezt olvassuk: „Azt a tudományt, mely a szavak történe-
tével foglalkozik, idegen szóval etimológiának nevezzük.” Nos az etimo-
lógia aligha külön tudomány, legföljebb a nyelvtudománynak egyik ága. 
Különben tágabb Róna-Tas meghatározásánál, ugyanis a szavak, ponto-
sabban lexémák, lexikális elemek (viszonyító elemek, ragok) történetének 
és eredetének kutatása a tárgya: egy nyelven belül az illető elem történe-
tével foglalkozik, de azon túl az eredetével: mi volt az eredeti alak és je-
lentés, amelyet csak kikövetkeztetni lehet, ha idegen elem, melyik nyelv-
ből került át, milyen alakban és jelentésben. A két probléma gyakran azo-
nos, gyakran nem. Olykor csak a szó történetét ismerjük: mikor bukkan 
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fel melyik nyelvemlékben, milyen alakban és jelentésben, de eredete is-
meretlen. A szó története tehát szűkebb fogalom is lehet, mint eredete, s a 
vizsgálatok olykor csak erre a tárgykörre szorítkoznak, pl. egy nyelvtörté-
neti szótár összeállítása esetében. 

Az Amerikában működő finn nyelvtörténész neve Raimo Anttila, nem 
pedig Antilla, ahogy az irodalomjegyzékben áll, az első nyelvstatisztiku-
sok egyike F. W. Kaeding, nem pedig Kaedig stb. 

A számos hiányosságot figyelembe véve aligha tekinthetjük az ismer-
tetett művet alkalmasnak arra, hogy kellő átdolgozás nélkül idegen nyel-
ven megjelenjék, ám mint ismeretterjesztő munka hasznos olvasmány 
lehet a nyelvrokonság és őstörténet iránt érdeklődők számára. 
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1950 novemberében Svájcban alapították meg a magyar emigráció népi szár-
nyához tartozó fiatalok a Látóhatár című folyóiratot.  

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

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

Bizton állíthatjuk, hogy ezek a gyűjteményes kötetek áttekintik és repre-
zentálják a magyar műkritika negyven éves történetét. Nélkülözhetetlen for-
rás mindenki számára, aki a magyar kultúra iránt érdeklődik. 
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